
 

 
 
Spis.zn.: 12942/SÚ/19/Sz Karlovy Vary dne 14.10.2019 
Č.j.: 12986/SÚ/19 

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo 
telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz 

Spisový znak: 231.1 
Skartační znak: V/5 

 

*  

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění - analýza odpadních vod                             
na přítomnost drog a jejich metabolitů 
 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržel dne 9.10.2019 Vaši žádost ve výše uvedené věci a ve smyslu ust. §§ 14 a 17 zákona Vám 
poskytuje požadované informace: 
 
Zdejší vodoprávní úřad nebyl v inkriminovaném období, tj. v posledních deseti letech, požádán o stanovení 
povinnosti sledovat obsah drog a jejich metabolitů v odpadních vodách. Neučinil tak ani z úřední povinnosti, 
neboť platná legislativa, zejména zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, zákon č. 274/2001 Sb., v platném 
znění, a Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, tuto problematiku neupravují. 
 
Zdejší vodoprávní úřad neobdržel v dotčeném období podnět příslušného správního orgánu k zajištění rozboru 
odpadních vod na přítomnost drog a jejich metabolitů. 
 
Co se týče budoucích analýz, doporučujeme Vám obrátit se na provozovatele veřejných kanalizací, tj.                          
na právnickou osobu Vodárny kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 49789228, se sídlem Studentská 328/64, 360 
07  Karlovy Vary, a na Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 

 

          Ing. Petra  S z a b o 

       oprávněná úřední osoba 
 

 

Poplatek: 

Náklady spojené s vyhledáním a s poskytnutím informace se nevyměřují. 

 
Obdrží: 

*                                           
co: -vlastní 2x, -a/a 
 
*)  
Osobní údaje byly v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, anonymizovány. 
Osobní údaje jsou v souladu s §§ 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přístupné 
k nahlédnutí na zdejším správním orgánu 
 
 


