Pro:
Středočeský kraj, Krajský úřad - Středočeský kraj
(dále jen „úřad“)
Od:
Obec Zlatá, zastoupená společností Advokátní kancelář Hrinko s.r.o.
(dále jen „obec“)

DATOVOU SCHRÁNKOU

V Praze dne 20. října 2015

Věc: Podnět k přezkumu
Dle ustanovení § 42 správního řádu tímto podává obec podnět k zahájení řízení na základě skutečností uvedených
níže. Dále obec výslovné žádá, aby v souladu s ustanovením § 42 správního řádu úřad sdělil obci ve lhůtě 30 dnů
ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě
že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.
Správce insolvenční podstaty dlužníka Promising Union, s.r.o. Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.,
insolvenční řízení: MSPH 79 INS 12078 / 2014 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „insolvenční správce“)
zahrnul do majetkové podstaty vodovod ode dne 28. května 2015 a kanalizaci včetně čističky ode dne 7. května
2015, kdy byla čistička odpadních vod, předána z nařízené veřejné správy obce zpět insolvenčnímu správci. Tímto
vznikla insolvenčnímu správci povinnost v souladu s ustanovením § 230 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona
zajistit řádnou správu vodovodu a kanalizace tak, aby mohla být řádně využívány obyvateli v obci Zlatá. Navíc dle
usnesení insolvenčního soudu č.j. MSPH 79 INS 12078/2014 –B-40 ze dne 11. května 2015, (internetový odkaz na
v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=18074937) má povinnost insolvenční
správce k řádné správě v usnesení specifikované splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod v obci Zlatá.
Dle dokumentů uvedených v insolvenčním rejstříku insolvenční správce nemá příslušná oprávnění k provozu
vodovodu a čističky a neplní ani snad žádné další povinnosti (snad kromě výběru poplatků za stočné), které
provozovatel vodovodu a kanalizace plnit má.
Dle strany 43 znaleckého posudku dešťové kanalizace a vodovodu v obci Zlatá z 22. 6. 2015, který nechal
insolvenční správce vypracovat, a který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, a tudíž jeho obsah správce zná
(internetový odkaz na v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=18981656) je
vodovod v „nežádoucím“ stavu. V posudku se přímo uvádí: “… z důvodu zanedbávaných udržovacích prací na
objektu vodovodu, např. neprovádění pravidelného odkalování vodovodu, je v nežádoucím stavu médium ve
vodovodu; je potřeba provést neprodleně proplach vodovodu a dezinfekci vodovodního řadu, následně je potřeba
provádět pravidelné odkalování vodovodu prostřednictvím funkčních odkalovacích hydrantů na vodovodu a ostatní
činnosti dle provozního řádu vodovodu, jež není k dispozici. - investiční náklady nejsou vyčísleny, jelikož se nejedná o
investici, ale zvýšené provozní náklady na pravidelnou kontrolu a na pravidelné odkalování vodovodních řadů“. I
přes doporučení znalce (posudek vypracován cca před 4 měsíci) toto do dnešního dne insolvenční správce
neprovedl.
Obec má vzhledem k výše uvedenému důvodnou obavu z možného šíření různých nemocí mezi obyvateli obce.
Právní zástupce obce
JUDr. Mgr. Slavomír Hrinko, advokát
Jednatel a společník
Advokátní kancelář Hrinko s.r.o.
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