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č.j. LP / 18 / 15

Věc : infrastruktura v „satelitu Zlatá I.“
Vážení,
na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze - MSPH 79 INS 12078 / 2014, ze dne 19.11. 2014,
je Vaše kancelář určena insolvenčním správcem ve věci dlužníka: Promising Union, s. r. o., IČ: 26689839,
se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10.
Ve vlastnictví uvedené společnosti je i infrastruktura v satelitu Zlatá I., kanalizace spolu s ČOV,
vodovodní řad a komunikace. Společnost před svým úpadkem o tyto sítě dlouhodobě nepečovala a tak byla
obec nucena přijmout povinnost veřejné služby a to provozování splaškové kanalizace, včetně čistírny
odpadních vod pro veřejnou potřebu v obci Zlatá, protože bezprostředně hrozilo nebezpečí toho , že
odpadní vody budou vypouštěny do Dobročovického potoka bez čištění a způsobí škody na životním
prostředí. Tato služba obci končí k 7. května 2015.
Obec chápala a přijala nařízení veřejné služby jako svoji povinnost vůči obyvatelům, zajistit tuto
důležitou součást infrastruktury v situaci kdy majitel toho není schopen. Na druhou stranu je však obec
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Tím, že by obec dlouhodobě vynakládala nemalé
prostředky na zajištění provozu za situace, kdy vykonáváte své kompetence jako insolvenční správce by se
dostala do střetu se zákonem a obcích, proto musí činit kroky k ukončení veřejné služby.
S ohledem k výše uvedenému Vás vyzívám, k co možná nejrychlejšímu zajištění provozování
splaškové kanalizace, včetně čistírny odpadních vod v obci Zlatá.
Pro úplnost je třeba uvést, že se veřejná služba se netýká provozu vodovodu, který nemá
provozovatele ve smyslu zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Důvodem tohoto stavu je nečinnost Promising Union, s.r.o.. V důsledku uvedeného nejenom, že dochází
k porušování zákona o vodovodech a kanalizacích, ale v případě havárie hrozí to, že bez dodávky vody
bude několik stovek obyvatel obce Zlatá.
O výše uvedených skutečnostech byl při svých návštěvách obce informován pan Zrůstek a přislíbil,
že podnikne kroky ke zjednání nápravy.
Domníváme se, že pokud je Vaše kancelář pověřena správou tohoto majetku a existuje majetek ze
kterého by mohly být náklady na provoz kanalizace spolu s ČOV saturovány, neměla by být povinnost
zajištění provozu přenášena na obec.
Žádáme Vás o vyjádření k uvedeným skutečnostem a vyzýváme ke společnému postupu, aby mohlo
dojít k co nejrychlejšímu zajištění provozu vodovodu a kanalizace spolu s ČOV Vámi určeným subjektem.
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