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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 2. 8. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se vrtů H2 a H3 vybudovaných v roce 2009 v Hrušovanech 

nad Jevišovkou a přítomnosti tetrachloretylenu v podzemních vodách. Ve své žádosti 

požadujete poskytnout informace, jestli MŽP přijalo nějaká opatření ve výše uvedeném 

případě a jaká opatření byla realizována Mě Ú Hrušovany nad Jevišovkou. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Z Vámi podané žádosti nevyplývá, kdo budoval předmětné vrty a zajišťoval potřebné 

rozbory. V případě zjištění závadného stavu na vodách je třeba dát podnět na místně 

příslušnou ČIŽP (Českou inspekci životního prostředí), ta může formou správního 

rozhodnutí nařídit odstranění závadného stavu.  

Provést opatření na odstranění závadného stavu je povinností toho, kdo způsobil 

znečištění. Pokud není viník znám, je možné prostřednictvím obce čerpat na potřebná 

sanační opatření dotace, a to buď z Operačního programu Životní prostředí, nebo 

z Národního programu Životní prostředí. 

V prvé řadě by bylo třeba provést řádný doprůzkum rozsahu znečištění podzemních vod 

s identifikací původce tohoto znečištění, následně pak analýzu rizik, která zhodnotí priority 

a rizikovost kontaminace zvláště s ohledem na možnost ohrožení zdrojů pitné vody 

a stanoví cílové limity pro odstranění závadného stavu. Na všechny tyto práce může kraj 

či obce čerpat výše uvedené dotace. 
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Co se týče opatření, která byla realizována MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou, 

doporučujeme Vám obrátit se přímo na tento úřad. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 


