
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti: 

 

Povinný subjekt obdržel dne 31. 3. 2021 prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí 

informace žadatele požadujícího následující informace: 

 

1. Kdo řídil činnosti zneškodňování a likvidace havárie na Bečvě? Kdy a které orgány postupně 

přebíraly řízení prací v jejich průběhu?  

 

2. Požádal vodoprávní úřad ORP Přerov o převzetí řízení zneškodnění havárie dle § 77 odst. 6) 

a odst. 7) vodního zákona vodoprávní úřad Olomouckého kraje?  

 

3. Kdy, kým, jakou formou a s jakým obsahem byla informace o mimořádné události havárie 

na řece Bečvě předána vodoprávnímu úřadu ORP Přerov?  

 

4. Kdy, kým, jakou formou a s jakým obsahem byla informace o mimořádné události na řece 

Bečvě předána primátorovi města?  

 

5. Informovala ORP Přerov o havárii dotčené obce (obce, jejichž katastrálním územím 

znečištěný tok protéká nebo s ním sousedí)? Kdy, jakou formou a s jakým obsahem?  

 

6. Odebíral vodoprávní úřad ORP Přerov po zjištění znečištění vzorky vody (sedimentů)? Kdo 

a podle jakého doporučení nebo metodiky řídil odběr vzorků? Kam a kdy byly vzorky předány 

k chemické analýze?  

 

7. Kdy se vodoprávní úřad dozvěděl o určení chemického charakteru znečištění Bečvy kyanidy, 

případně dalšími látkami? Kým a jakou formou mu byla informace sdělena?  

 

8. Byl orgánům zásahu dostupný plán opatření pro případ havárií na vodách a byl tento plán 

využíván při zneškodňování a likvidaci havárie na Bečvě?  

 

9. Vydalo město Přerov varování občanům dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o integrovaném 

záchranném systému. Pokud ano, kdy a s jakým obsahem? Pokud nebylo varování vydáno, z 

jakého důvodu?  

 

10. Jak vodoprávní úřad splnil zákonem stanovenou povinnost zabezpečit nezbytná opatření 

výlovu a likvidace uhynulých ryb, které byly ohrožením pro další závažné znečištění vody při 

chemické havárii na řece Bečvě?  

 

Žadateli byly požadované informace poskytnuty.  

 

Informace zpracoval:  

 

16.04.2021  

 

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 


