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V Ústi nad"Oílicí díi"e"4".8.2"02'0"

Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sbg- o svobodném přístupu k informacím Vás žádám-
o @řístupnění následujících informací:

- veškerých písemností obsažených ve spisu vedeném pod Č. 1041/2020 ze dne 29.7.2020,
včetně ohledáni místa Činu s pořízenou fotodokumentací,týkajíci se nahlášení odběru vody
z městského hydrantu k napouštění bazénu.

Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem;
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Město Ústí nad Orlici
Městská policie

" Kostelní18, 56201 Ústi nad Orhci'

Vaše č.j.:
Ze dne: 13.08.2020

Nzše č.j.: MU UO/27034/2020/MP/ftm
Číslo spisu: 3/2020

Poč, listů: 1
Poč. přIloh: O
Poč. lis. př.: O

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Ing. Be. Martin Faltus
465 514 265 /465 514 264
faltus@muuo.cz
25.08.2020
Ústi nad Orlicí

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999: odběr vody z městského hydrantu odpověď'

zasíláme Vám odpověď' na žádost doručenou dne 13. 8. 2020 ve věci události ze dne 29. 7. 2020
vedené ve svodce pod číslem 1041/2020. Firma Tepvos, divize vodohospodářské služby, nám
potvrdila, že napouštění bazénu z vodovodního řadu proběhlo v souladu se zákonem a za odebrané
množství vody bude majiteli bazénu vystavena do 2 měsíců řádná faktura. Ve věci nebyla způsobená
škoda a majitel vodovodního řadu dal souhlas k užití vody, proto z uvedeného důvodu ve věci
proběhlo pouze místní šetření, ze strany městské policie není veden žádný další spisový materiál a
věc byla dalšího ukončena,

S pozdravem
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