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Policie ČR
KŘP Zlínského kraje
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Odd. hospodářské kriminality
Hlásenka 1516
Vsetín
755 01

Vyřizuje
Pospíšil

V Hustopečích n. B.
2. 11. 2020

Věc : sdělení k žádosti o vyčíslení škody.
K vaší žádosti o vyčíslení způsobené škody č.j. KRPZ-247/TČ-2020-151581 ze dne 23. 11.
2020 sdělujeme následující :
K bodu 1. Vyčíslení vzniklé škody :
- Celkové náklady na likvidaci škody v působnosti naší MO – 90 600,- Kč – viz příloha
Přehled nákladů na likvidaci ekologické havárie ze dne 11. 10. 2020,.
K bodu 2. Kopie účetních dokladů prokazujících výši nákladů :
- Interní doklady MO – Zápisy z účasti na sběru uhynulých ryb ve dnech 20. 9. až 24. 9.
2020 – 6 x.
K bodu 3. Vyjádření :
Zdůrazňujeme, že při sběru ryb v prvních dnech likvidace mrtvol byl všemi účastníky
zaznamenáván zápach po chlóru nebo Sava nebo jiného dezinfekčního prostředku, což se
projevovalo i na vysušující se kůži rukou a na sliznici nosu. V úseku, který
obhospodařuje ČRS MO Hustopeče n. B. – Revír Bečva 5 – číslo 471 011, bylo sesbíráno
a připraveno pro pracovníky Kafilerie Mankovice přes 120 q ryb, především ostroretka
stěhovavá, parma obecná, jelec tloušť, podoustev nosál, jakož i další – pstruh potoční i
duhový, štika, candát, ouklej obecná i pruhovaná, jelec proudník, plotice obecná, perlín
ostrobřichý – vše především ve významných generačních velikostech.
Připojujeme se k trestnímu řízení podle § 43 trestního řádu a náhradě škody, která vznikla
jako škoda ČRS MO Hustopeče n. B.
V trestním řízení nás bude zastupovat v souladu se zněním Stanov ČRS § 20 odst. 1 –
předseda MO – ing. Stanislav Pernický, bytem Poličná č. 424 757 01, tel. 602 511 046.
Jaromír Pospíšil
jednatel ČRS MO Hustopeče n. B.

IČ: 180 50 239

Bankovní spojení: 235333184/0300

