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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Uzemní odbor Příbram

Služba kriminální policie a vyšetřování

Qddélení hospodářské kriminality

Zežická 498, 261 01 Příbram V - Zdaboř
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prostřednictvím ESDS

Město Příbram

Odbor životního prostředí

26101 PŘÍBRAM

žádost o podání zprávya podnět k šetření

, Zdejší součást Služby kriminální policie a vyšetřování, odd. hospodářské kriminality,

Uzemní odbor Přůaram rov í ' ' 1 dle 5 158 odst. 1 tr. řádu ve věci trestního oznámení

podaného kde je uvedeno podezření, že v obci Pečice včásti

Hvižd'our dochází ke znečišťování zdrojů pitné vody - spodních vod odpadními vodami

z rodinných domů, kde jsou údajně umístěny vsakovací jímky, jež neodpovídají součaSným

právním předpisům a má tak doch e znečišťování odpadních vod na soukromých a

obecních pozemcích. u mělo dojít minimálně k poškození porostů na

pozemku u rekreačního obje u.

Dle náhledu do ' ' ' '

ne'lbližší sousedé

Na základě této skutečnosti Vás žádám o podání zprávy se zaměřením:

1) zda jsou aktuátně jsou či byly v minulosti řešeny podněty týkající se ohrožení a

poškození životního prostředí v obci Pečice - Hvižďour ve vztahu ke zdrojům pitné

vody

2) o jaké podněty se jednalo, kdo, vjakém rozsahu a s jakým výsledkem je prošetřoval

ajaká byla přijata opatření- doložit

3) zda byly a kym v rámci řešení podnětu odebrány vzorky půdy, s jakým výsledkem -

doložit

4) zda jste se zajímali či kontrolovali vývozy jímek u domů, četnost těchto vyvozů -

doložit

Sijaká je dle Vašich informací aktuální situace v dané části obce

6) jaká budou z Vaší strany přijata opatření k prověření současných tvrzení
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Zprávu vpožadovaněm rozsahu včetně kopii relevantních listin, prosím, zašlete vdobě co

možná nejkratší ke shora uvedenému ČJ a na shora uvedenou adresu zdejší součásti

policie.

nprap. Miroslav Bodický

vrchni inspektor

974879512, 423,340


