admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

podatelna <podatelna@ou-ludvikovice.cz>
Čtvrtek 10. záři 2020 10:17
admin@ou-ludvikovice.cz
FW: žádost o informaci dle zákona č.106/1999Sb.
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Odesláno z mého chytrého telefonu Samsung Galaxy.

Datum: 10.09.20 9:54 (GMT+01:00)
Komu: podatelna@ou-ludvikovice.cz
Předmět: žádost o informaci dle zákona č.106/1999Sb.

Dobrý den, žádám o zaslání kopií faktur s položkami. jedná se o fa Č.531/2019 a fa Č.195/2020. Dále žádám o sděleni,
zda zodpovědné osoby obce uhradily druhou polovinu pokuty včetně poplatků z prodlení za vypouštění odpadních
vod z ČOV bez povolení. Dále žádám o sdělení, kolik obec zaplatila za zastupování advokátem v této
kauze. Informace mi stači zaslat e-mailem. Děkuji.

k

1

OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice Č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

email:podatelna'ä:ou-ludvikovice.cz
"
Datová schránka: aapbs8e

Odpověď' na žádost dle zákona 106
Dne 10. 09. 2020 byla na e-mailovou adresu podatelna@ou-ludvikovice.cz doručena žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Tyto informace byly povinným subjektem žadateli poskytnuty elektronicky na jeho e-mailovou
schránku dne 17.09.2020.

Obec Ludvíkovice

OBEC LUDVÍKOVICE

l

Ludvíkovice č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
Datová schránka: aapbs8e

č.j.: 510/2020-LUD

Ludvíkovice 17.9.2020

Poskytnutí informaci dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaši žádosti ze dne 10.9.2020 Vám zasíláme níže uvedené:

a) Kopie faktur s položkami č. 531/2019 a č. 195/2020 (viz. příloha)
b) K Vaši žádosti o sdělení, zda odpovědné osoby obce uhradily druhou polovinu pokuty včetně poplatků
z prodlení za vypouštěni odpadních vod z ČOV bez povolení uvádíme, že subjekt, na kterém byla
způsobená škoda vymáhána jim způsobenou škodu, včetně úroků z prodlení uhradil.
C) Za zastupování advokáta v kauze ,,Prodlení za vypouštění odpadních vod z ČOV bez povoleni" obec
Ludvíkovice zaplatila 28 435,- KČ.

S pozdravem

{
OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice 71 PSČ 407 13
lČ: 0083 1964
Dič: GZ 0083 1964
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Příloha:
kopie faktur č. 531/2019 a č. 195/2020

admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Čtvrtek 17. záři 2020 11:22
admin@ou-ludvikovice.cz
RE: Poskytnuti informace dle zákona Č.106/1999 Sb

Dobrý den, email jsem dostal, ale odpověď' na otázku, zda bývalá starostka spolu se současným starostou uhradili
dle rozhodnutí soudu druhou polovinu pokuty včetně úroků z prodlení mi zodpovězena nebyla. Sdělovat mi, že jsem
já uhradil polovinu pokuty je úsměvné. Očekávám přímou odpověď' na co jsem se ptal, ne na to, na co jsem se
neptal, protože to, že polovinu pokuty jsem uhradil já pochopitelně vÍm.
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OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

č.j.: 510/2020-LUD

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
Datová schránka: aapbs8e

Ludvíkovice 21.9.2020

Sděleni k dotazu ze dne 17.9.2020

V reakci na váš dop|ňujÍcÍ dotaz vám sděluji, že dne 24. 3. 2020 Krajský soud v Ústí nad Labem
vydal pravomocný rozsudek pod č. j. 9 Co 189/2019-118 o zaplaceni 26 000 KČ s přÍs|ušenstvím,
o odvolání žalobce a žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Děčíně ze dne 21. ledna
2019, Č. j. 15 C 39/2017-65.
V uvedeném rozsudku je uvedeno: ,,Žalovaný se na základě provedeného dokazování své
odpovědnosti, která mu zásadně svědčí nezprostil, nebot' z jeho tvrzení ani nevyplývá, že by
žalobce výslovně vedl k zajištěni' nového povolení a že by případně žalobce upozornil na sankce
hrozící pro přl>ad, že k vypouštěni' odpadních vod bude docházet bez příslušného povolení.
Žalovaný naopak sám uvedl, že o skončení platnosti povolení ani nevěděl, ač se, jako odpovědný
zástupce, měl přesvědčit o tom, zda jsou odpadní vody vypouštěny v souladu s příslušným
povolením. Žalovaný proto má povinnost v souladu s ustanovením § 442 odst. l obč. zák.
nahradit žalobci vzniklou škodu. "
Z rozsudku, který byste měl mít k dispozici, vyplývá, že jedinou osobou, která je povinna
nahradit škodu žalobci (obci Ludvíkovice) je právě žalovaný, což jste vy. jiným osobám soud
takovou povinnost nepřisuzuje. Váš dotaz ,,zda bývalá starostka spolu se současným starostou
uhradili dle rozhodnutí soudu druhou polÓvinu pokuiý včetně úroků" je proto zcela
nelogický. Povinnost uvedených osob k zaplacenídruhé poloviny pokuty z ničeho nevyplývá.
Pro dokreslenI vám připomínám, že Česká inspekce životního prostředí v roce 2016 prováděla
v obci kontrolu na základě podnětu vašeho rodinného přÍs|ušníka, ve kterém byla obec lživě
obviněna z neoprávněného čerpáni vody z průzkumného vrtu. Není pochyb o tom, že smyslem
podáni tohoto lživého podnětu bylo obec poškodit a zabránit jí ve využivánÍ vrtu jako záložního
zdroje pitné vody pro potřeby občanů. Lživá tvrzeni uvedená v podnětu, byla během kontroly
vyvrácena, avšak při této kontrole bylo zjištěno, že obec nemá platné povolení k vypouštění
odpadních vod, neboť jeho platnost skončila k 1. 1. 2014. Povinnost zajistit provozováni
vodovodu a kanalizace v souladu se zákonem jste měl vy a vznikla vám na základě smluvního
vztahu s obci, což soud naprosto zřetelně v rozsudku konstatuje.

Díky podnětům, které vy a váš rodinný přjs|ušnÍk neustále zasíláte na různé instituce, ve snaze
zajistit obci uložení sankcí nebo ji připravit o dotační finanční prostředky, postupně odhalujeme
další vaše pochybení a zanedbávání povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smluvního vztahu. jvelze proto
vyloučit, že v případě vzniku škody bude tato na vašiosobě opětovně vymáhána.

Mgr.jiř'Šturma
starosta obce
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