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Vaše zpráva zn. lze dne:

Naše zn.:

/20.9.2022

SEl-21637/2022/32.102

Vyřizuje:

V Plzni dne:
29.9.2022

Poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V návaznosti na Vaši žádost ze dne 20.09.2022 o poskytnuti informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, která byla na Územní inspektorát Státní energetické inspekce, Rejskova 3,
Plzeň, (dále SEl) doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne
21.09.2022, Vám zasíláme nás|edující sdělení o výsledku šetření Vašeho podnětu,
týkajIcI se nesplnění povinnosti podle § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 406/2000 Sb.) , ze
strany Společenství vlastníků Domažlice, Palackého 203, lČ: 043 93 759, sídlo
Masarykova 486, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice (dále kontrolovaná
osoba, účastník řízenI) a závěrů, které byly vyvozeny z provedené kontroly.
Sděleni o výsledku šetření:
Na základě Vašeho podnětu zahájila SEl kontrolu dodržování ustanovení § 7 odst. 4
písm. e) zákona č, 406/2000 Sb. u kontrolované osoby. Kontrola byla dle § 18 zákona
č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů ukončena
dnem doručení vyřIzení námitek kontrolované osobě, tj. dnem 26.07.2022. Dne
09.08.2022 Vám byla zaslána Odpověď' na žádost o sdělení závěrů vyvozených
z kontroly č.j. SEl-17856/2022/32.101.
Po ukončení kontroly byl předmětný spis předán do oddělení správního řízení
Územního inspektorátu. Na základě závěrů z provedené kontroly bylo oddělením
správního řízení zahájeno řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, které nebylo
do dnešního dne pravomocně ukončeno.
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