
   
O B E C   M I K U L Č I C E 

        PSČ 696 19 
            okres Hodonín 
            IČ: 00285102  DIČ: CZ00285102 

 
__________________________________________________ 
 

 Bařína Zdeněk
 Těšice 73   
 696 19 Mikulčice   

 Bohunský Milan 
 Mikulčice 520  
 69619 Mikulčice             

 
Č.j.:   /dopis ze dne  Sp.Zn:     vyřizuje/linka:    v Mikulčicích dne: 

565/2016, 14.7.2016    Ing. Vlašic         26.7.2016 
 
Věc: poskytnutí informace 
 
Vážení panové, 
obec Mikulčice obdržela na mailových adresách podatelna@mikulcice.cz, 
starosta@mikulcice.cz a mistostarostka@mikulcice.cz, Vaši žádost z adresy 
zab.zab@volny.cz, dne 13. 7. 2016, v 19:07 hod., vedenou pod č.j. 564/2016 ze dne 
14.7.2016, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o svobodném přístupu k informacím, ve znění:  
 

 „Dobrý den na obec. 

Vzhledem k permanentním dotazům spoluobčanů, šířícím se fámám a spekulacím, 

nemožnosti nalézt informace v dokumentech obce a naší snaze standardizovat komunikaci a 

informovanost posíláme žádosti k otázkám, které nám v danou chvíli přijdou prioritní. 

Děkujeme. 

Zdeněk Bařina, Milan Bohunský.“ 

 

Text žádosti č. 2 - příloha č. 2 

 
- aktuální stav šetření příčiny kontaminace - kontaminaci a její příčiny šetří Česká inspekce životního 

prostředí Brno se sídlem Lieberzeitova ul. 14. S inspekcí jsem v kontaktu, tato dosud ale nevydala 
oficiální prohlášení k objasnění původce ani možné příčiny kontaminace.  

 
- následující a plánované kroky - následující a plánované kroky budou záviset na rozhodnutí obce 

Mikulčice (zastupitelstva obce). Kromě plánovaného výdaje k dotaci na spoluúčast při rekonstrukci  
obecní úpravny vody, není žádný další výdaj odsouhlasen - viz. rozpočet obce na rok 2016.  

 
- bylo podáno (kdy,...) trestní oznámení (na neznámého pachatele. ...)? - trestní oznámení nebylo 

dosud podáno. Na radě obce i zastupitelstvu jsem několikrát položil otázku, zda trestní oznámení 
podat. O podání trestního oznámení rozhodla až rada obce na své poslední schůzi, usnesením ze  
dne 18.7. Znění oznámení připravuje radní, právník JUDr. Josef. 

 
- stav úpravny vody (zakonzervování, údržba pro následující spuštění, náklady) - úpravna je 

zakonzervována, napuštěna vodou, z vodovodu Podluží.  Před případným spuštěním do provozu, 
bude nutno úpravnu opět propláchnout nezávadnou vodou. Stejně tak je potřeba i čas od času 



provést výměnu „konzervujicí“ vody. V současné době jsou náklady na provoz úpravny ve výši  
minima spotřebované el. energie - osvětlení a rezervace výkonu jističů.    

 
  
 
 
 
 
      
           ---------------------------------- 
        Ing. Jan Vlašic v .r.    
             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2016-07-27T15:12:54+0100
	Jsem autorem tohoto dokumentu




