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V Karlíku dne 23. 5. 2017

Vážená pani starostko,
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o
informaci, zda si OÚ Karlik vyžádala od provozovatele vodovodu a kanalizace
v Karlíku v zájmu ochrany odběratele informace dle Zákona č. 274/2001 Sb., § 36,
odst. 3 a 4. Pokud ano, kdy je obdržela a zda jsou tyto informace stále aktuálni.
Pokud je má Obec Karlik k dispozici. žádáme. aby byly zveřejněny na webových
stránkách Obce. Pokud je Obec Karlik k dispozici nemá, aby si je od provozovatele
vyžádala a informovala o tom na stránkách Obce Karlík veřejnost.
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Karlíku Aquaconsult, spol. s r.o. na svých
webových stránkách trvale žádné informace o poskytování svých služeb neuvádí a
nejsou zveřejněny ani na stránkách Obce Karlík.
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OBECKARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 25771 1074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

252 29 Karlík
č.j. OUK-643/2017/OP

Věc :

spis. zn. SZ_527/2017

V Karlíku dne 26. června 2017

Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,JnfZ")

Obec Karlík obdržela Vaši žádost, naše č.j. OUK-527/2017/DP, která se týká provozování vodovodu
a kanalizace v obci Karlík. O požadované dokumenty jsme požádali provozovatele
AQUACONSULT, s.r.o..
Obec Karlík, jako povinný subjekt dle § 2 odst. l, tímto dle § 14 InfZ poskytuje žadatelem
požadované informace částečně v tomto dopise a částečně odkazem na zveřejněnou informaci na
-elektronické úřední desce obce Karlík.
Komentář provozovatele k § 36, odst. 3 a 4, zákona 274/2001 Sb. :
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je
povinen předat obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, informaci
s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6, o
a) rozsahu zmocnění předaných ident[fikovaným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace identtfikovanému provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2, .....viz smlouva o provozováni
b) jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximálni míře znečištěni odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňovánl aktuá/n/ch informacj ....odběratelská smlouva (nová), kanalizační řád,
...protokol o rozboru .
C) způsobu zjišťováni' množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umlstěnl vodoměrů, způsobu
zjišťováni množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách,
...odběratelská smlouva
d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro
vnitřní rozvod, ...odběratelská smlouva
e) technických požadavcích na přípojky, ...technické požadavky na přípojky
f) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování, ...odběratelská smlouva
g) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatněni, včetně nároků vyp/ývajlclch z této odpovědnosti (reklamační řád), ...reklamační řád
h) možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odváděni odpadních vod a údajích o způsobu informováni osob,
které tyto služby využlvaj/: ...Provozní řád vodovodu
i) případných smluvních pokutách. ...odběratelská smlouva

A

Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík
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