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Oznámení o nepovoleném odběru vody z Bohdaneckého rybníka a poškozování obecního 
majetku firmou PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK, s.r.o., k. ú. Svobodné Dvory - vyrozumění  
 
 
 
  
 Ve věci Vašeho podání ze dne 10. 05. 2022 označeného jako "Oznámení o nepovoleném 
odběru vody z Bohdaneckého rybníka a poškozování obecního majetku firmou PLOTIŠŤSKÁ 
ZELENINA - HAK, s.r.o., k. ú. Svobodné Dvory " sděluji, že policejní orgán zevrubně vyhodnotil 
veškeré skutečnosti uváděné v obsahu zaslané korespondence adresované nejen PČR, ale i MM 
HK, Odboru životního prostředí a Odboru správy majetku města.  
  
 Nutno konstatovat, že nepovoleným odběrem vody  se již zabývá  v rámci své agendy 
Magistrát města Hradec Králové,  Odbor životní prostředí. Tato skutečnost byla ověřena 
u vedoucího pracovního daného odboru, který rovněž potvrdil převzetí  Vašeho oznámení ze dne 
10. 05. 2022. Policejní orgán v této části podání (nepovolený odběr vody)   je zjevně nepříslušný 
k projednání.  
  
 Další  část podání, která poukazuje na poškozování majetku a zeleně  v důsledku pohybu 
těžké techniky, byla interně předána na PČR,  Dopravní inspektorát ÚO Hradec Králové, aby byl 
v místě zvýšen dohled policistů služby dopravní policie. Tímto i zdejší součást a policisté útvaru 
OOP 1 HK  se zaměří na uváděná místa, aby případné protiprávní jednání v oblasti BESIP bylo 
řešeno s jednotlivými řidiči vozidel. Náhradu případných škod, které vznikly nedbalostí řidičů či 
vlastním provozem vozidel, je možné vymáhat po původci škody podle jiných právních norem.  
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