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Č. j.154117 /2015/KUSK
Spis.zn.140412/2015/KUSK/4

ZÁZNAM
z podání vysvětlení konaného dne 25. 11. 2015 od 8:30 hod. na Krajském úřadě
Středočeského kraje.
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Předmětem
ústního jednání bylo podání vysvětlení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu v části obce Zlatá, jehož vlastníkem byla společnost Promising Union, s. r. o. na
základě podnětu Obce Zlatá, zastoupené Advokátní kanceláří Hrinko s. r. o. advokátem
JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkem. Podnět Obce Zlatá byl doručen Krajskému úřadu
Středočeského kraje dne 20. 10. 2015.
Na základě výše uvedeného podnětu Krajský úřad Středočeského kraje (KUSK) svolal ústní
jednání k podání vysvětlení dopisem ze dne 3. 11. 2015 pod č. j. 145877/2015/KUSK.
Jednání bylo přeloženo dopisem ze dne 16. 11. 2015 č. j. 150901/2015/KUSK.
V průběhu jednání bylo zjištěno:
Vodovod, dešťová a splašková kanalizace a ČOV byla společnosti Promising.Union, s. r. o.
povolena rozhodnutím MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen MěÚ) dne 12. 6.
2006 pod č. j. 100/52120/2005, do trvalého užívání byl vodovod a kanalizace povolen
kolaudačním rozhodnutím MěÚ dne 10. 4. 2007 č. j. 100/16160/2007včetně povolení změny
stavby řadu A2, změna stavby ČOV byla povolena rozhodnutím MěÚ dne 27. 10. 2008 pod č.
j. 100/65183/2008 s současně byl stanoven zkušební provoz ČOV do 24. 10. 2009. Trvalý
provoz ČOV byl povolen rozhodnutím č. j. 100/9779/2010 dne 23. 4. 2010. Účelem výše
uvedených vodních děl je odvodnění a zásobení lokality rodinných domků a zneškodňování
odpadních vod v obci Zlatá. Vodovod společnosti Promising Union, s. r. o. je napojen na
vodovod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Zlatá.
V obci Zlatá byla vydána povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu KUSK pro níže uvedené vlastníky:
Obec Zlatá – povolení k provozování vodovodu a úpravny vody provozovateli, tj. Obci Zlatá
bylo uděleno rozhodnutím KUSK dne 31. 3. 2010 pod č. j. 035263/2010/KUSK/OŽP/V/Sj,
rozhodnutí je stále platné.
Promising Union s. r. o. – povolení k provozování kanalizace a ČOV bylo povoleno
rozhodnutím KUSK dne 16. 6. 2009, zrušeno bylo rozhodnutím dne 14. 2. 2014 pod č. j.
146538/2013/KUSK. Povolení k provozování kanalizace a ČOV bylo provozovateli – Obci
Zlatá uděleno rozhodnutím KUSK dne 30. 5. 2014 pod č. j. 075305/2014/KUSK na základě
rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7. 5. 2014 č. j. 100/27396/2014
o povinnosti veřejné služby na dobu 6 měsíců, tj. do 7. 11. 2014. Veřejná služba
k provozování veřejné kanalizace a ČIOV byla rozhodnutím MěÚ Brandýs nad Labem- Stará
Boleslav dne 3. 11. 2014 č. j. 100/63362/2014 uložena od 7. 11. 2014 na dobu 6 měsíců, tj. do
6. 5. 2015. Povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu zaniklo dnem 6.
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5. 2015. Žádné další povolení k provozování uvedeného vodohospodářského majetku nebylo
vydáno.
Insolvenčnímu správci dlužníka Promising Union, s. r. o., tj. Advokátní kancelář Zrůstek,
Lůdl a partneři v. o. s., Doudlebská 1699/4, 140 00 Praha 4, IČ: 25589644 byl Usnesením
Městského soudu v Praze č. j. MSPH 79 INS 12078/2014-B-40 ze dne 11. 5. 2015 uložen
pokyn k řádné správě nemovitého majetku dlužníka, …„zejména pak k provozování
splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod s tím, že účelně vynaložené náklady
spojené s provedením tohoto pokynu lze odečíst z výtěžku budoucího zpeněžení tohoto
předmětu i nad zákonný limit uvedený v § 298 odst. 4 insolvenčního správce“.
Insolvenční správce byl poučen o tom, že:
- Předmětný vodovod, napojený na vodovodní řady v majetku obce, splašková
kanalizace a ČOV jsou vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu
ustanovení § 1 odst. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen zákon).
- V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona se vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu.
- Je podle ust. § 2 odst. 5 zákona provozovatelem vodovodu nebo kanalizace osoba,
která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto
vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6.
- Za nedovolené provozování vodovodu a kanalizace mu může být uložena pokuta.
Dále bylo zjištěno:
- Obec Zlatá má uzavřeny smlouvy s jednotlivými odběrateli vody i na část vodovodu,
jehož není vlastníkem, což je v rozporu s ust. § 6 zákona.
- Vlastníci vodovodů provozně souvisejících nemají upravena vzájemná práva a
povinnosti písemnou dohodou podle ust. § 8 odst. 3 zákona.
Závěr:
1) Přítomní vlastníci vodovodů a kanalizací byli KUSK poučení o povinnosti mít
uzavřenu výše uvedenou smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností s tím, že
pokud zmíněná povinnost nebude splněna do 31. 12. 2015, bude s jednotlivými
vlastníky vodovodů a kanalizací zahájeno správní řízení o pokutě.
2) Obcí budou vypovězeny nezákonně uzavřené smlouvy s jednotlivými odběrateli
do 31. 12. 2015.
3) Insolvenční správce zajistí provozování vodovodu a kanalizace v souladu se
zákonem tak, že zajistí podání žádosti na KUSK o povolení provozování
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu nejpozději do 31. 12. 2015. Pokud
tato povinnost nebude splněna, bude dán podnět k zahájení správního řízení a
uložení sankce.
Lhůta pro odstranění závadného stavu byla stanovena s ohledem na veřejný zájem.

Jednání ukončeno: 10.00 hod.
Záznam zapsala po ukončení jednání: Ivana Drhová
Záznam z jednání je zasílán všem pozvaným.
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Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze
dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:
275773 / 2015
Ev. číslo:
56f8d01e-0e71-4ce1-9fb8-81654f4eb0bc
Druh podání:
Datová zpráva z ISDS
ID zprávy:
327299318
Věc:
žádost o zveřejnění záznamu o podání vysvětlení na Kú SčK Promising Union
________________________________________________________________________________________________________
Odesílatel:
ID schránky:
576jfbx
Typ datové schránky:
PO
Osoba:
Advokátní kancelář Zrůstek,
Adresa:
Doudlebská 1699/5, 14000
Lůdl a partneři v.o.s.
Praha 4, CZ
________________________________________________________________________________________________________
Dodáno do DS dne:
03.12.2015 15:57:02
Odesláno do DS dne:
03.12.2015 15:57:02
Č.j. příjemce:
MSPH 79 INS 12078/2014
Č.j. odesílatele:
959/BACKOFFICE/2015
Sp.zn. příjemce:
MSPH 79 INS 12078/2014
Sp.zn. odesílatele:
MSPH 79 INS 12078/2014
Lhůta končí:
K rukám:
K rukám p.
Číslo zákona:
Paragraf v zákoně:
Odstavec paragrafu:
Písmeno v paragrafu:
________________________________________________________________________________________________________
Ověření obálky:
Podepsal:
Sériové číslo certifikátu:
Antivirový test:
Elektronický podpis:

Značka je platná
Informační systém datových
Vystavil:
schránek - produkční prostředí
1c44c7
Platnost:
Proběhl v systému ISDS
Obsah podání:
Časové razítko:

PostSignum Qualified CA 2
16.09.2015 - 05.10.2016
OK
Platné (připojeno 03.12.2015
15:57:02)

Certifikát:
Ověřeno na základě CRL z 03.12.2015 14:08:24
Datum a čas autom. ověření:
03.12.2015 16:06:27
________________________________________________________________________________________________________
Počet podaných příloh:2
Číslo přílohy
Výsledek
1

Podpis je platný

Název příl. Identifikace podepisující
CRL
osoby
Promising Union_žádost o zveřejnění
záznamu o podání vysvětlení.pdf
CRL z
Mgr. Jiří Zrůstek
03.12.2015 / 1c08b3 /
14:08:24
17.08.2015 - 05.09.2016

Identifikace
T
vystavitele certifikátu

U

K

P

R

A

C

V

PostSignum Qualified A
CA 2

A

N

*

N

A

-

-

Časové razítko připojeno 03.12.2015 15:54:18
2

Promising_záznam z podání
vysvětlení_KÚ SčK_provozování
ČOV.pdf

Podpis není připojen
A N N
(žádný podpis).
Čas ověření příloh:
03.12.2015 16:06:27
Ověření příloh:
ověřováno automaticky
________________________________________________________________________________________________________
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
T Technické parametry1:

A=splňuje

N=nesplňuje

U Uznávaný elektronický podpis / značka:

A=připojen

N=nepřipojen

K Kvalifikované časové razítko:

A=připojeno

N=nepřipojeno

P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost):

A=platný

N=neplatný

R Kvalifikované časové razítko (platnost):

A=platné

N=neplatné

A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2:

A=ano

N=ne

C Kvalifikované časové razítko:

A=platné

N=neplatné

V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:
1
Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2
Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

A=ano

N=ne

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

