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Nevřeň 73, 330 11 Třemošná
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SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí informace
Obecní úřad Nevřeň jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „zákon o přístupu k informacím“), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 29.9.2020 žádost o poskytnutí informace od Ing.
Bc. Blanky Jackové, bytem Na Kovárně 7, Plzeň. Dne 5.11. 2020 byla poukázána úhrada za poskytnutí informace dle platného
Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací.
Žádosti o informace se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje a informace se
poskytne.
K jednotlivým bodům uvádím:
1/ Na základě jakého obecně závazného předpisu je návštěvník povinen od 1. 9. 2020 koupit si ke vstupence na
prohlídku do Nevřeňského POD ZEMÍ i Bezpečnostní balíček, který obsahuje jednorázové ochranné pomůcky (rouška,
rukavice, čepice pod helmu)
Návštěva nevřeňského kaolinového dolu se odehrává na základě principů občanskoprávních vztahů a občanskoprávní
smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem. Obec Nevřeň nabízí návštěvu podzemí za podmínek uvedených v Návštěvnickém
řádu, kde je mj. stanoveno, že návštěvu dolu lze uskutečnit pouze při dodržení bezpečnostních předpisů včetně zakoupení
tzv. bezpečnostního balíčku. Cena tohoto balíčku je kalkulována v úrovni pořizovacích nákladů bez jakéhokoliv zisku. Na
základě výše uvedeného ještě doplňuji, že k uzavření smlouvy na návštěvu není nutný jakýkoliv obecně závazný právní
předpis a na takový vztah se vztahují zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanský zákoník.

2/ Na základě jakého obecně závazného předpisu je návštěvník povinen použít tyto jednorázové ochranné
pomůcky a není mu při prohlídce umožněno použít ochranné prostředky vlastní
Ze strany obce směrem k návštěvníkům se vždy jedná o nabídku, po formální stránce musí před návštěvou dojít k uzavření
smlouvy o návštěvě podzemí za předem stanovených podmínek a záleží na svobodné vůli a rozhodnutí zájemce, zda takovou
smlouvu uzavře a podmínky akceptuje, či nikoliv. S aktuálně platným Návštěvním řádem, má návštěvník možnost se předem
seznámit jak pomocí dálkového přístupu (internetové stránky poskytovatele), tak v místě prodeje vstupenky. Pokud tedy je
nabídka přijata zakoupením vstupenky včetně bezpečnostního balíčku, dojde k uzavření smlouvy o návštěvě podzemí a
akceptace veškerých podmínek stanovených v nabídce. Jedná se o zcela standardní a běžný postup, stejně jako při koupi
vstupenek např. do divadla, kina či jiných kulturních akcí a stejně tak jako při koupi v obchodě.
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3/ Na základě jakého zákona jsou tyto výše uvedené, a pro absolvování prohlídky Nevřeňského POD
ZEMÍ vynucované povinnosti, vyžadovány prostřednictvím jakého obecně závazného předpisu

Odpověď na tuto otázku byla již dostatečně zodpovězena výše.

K Vaší formulaci o “vynucovaných“ povinnostech však doplňuji, že důvodem, proč ze strany obce Nevřeň jako
provozovatele provozu podzemního objektu došlo ke stanovení povinného zakoupení balíčku je ochrana zdraví průvodců a
všech návštěvníků podzemí. Klimatické podmínky v podzemí – teplota kolem 10 °C, tma a vzdušná vlhkost jsou velmi
příznivé pro šíření virové nákazy. I přes dostatečné větrání pro běžný návštěvnický provoz není možné objekt po každé
prohlídce větrat a desinfikovat tak, aby další prohlídka byla bezpečná z pohledu rizika virové nákazy. Obec Nevřeň jako
poskytovatel služby je povinen pečovat o maximální bezpečí všech návštěvníků i průvodců, kteří denně absolvují několik
prohlídek. Vlastní roušky návštěvníků v žádném případě nejsou dostatečnou zárukou jejich čistoty a funkčnosti. Rouška,
kterou její uživatel nosí už týden ostatní návštěvníky ani průvodce nijak nechrání a helmu by si také málokdo nasadil na
hlavu poté, co ji před chvíli odložil jiný návštěvník. O rukavicích se již není nutné rozepisovat, i přes jejich používání
desinfikujeme navíc po každé prohlídce celé zábradlí schodiště vedoucí do podzemí.

4/ Jakým způsobem a jak často provozovatel Nevřeňského POD ZEMÍ zajišťuje likvidaci použitých jednorázových
roušek, když po cestě od Centra Caolinum Nevřeň a parkoviště ke vstupu do podzemí, je podle počtu odhozených
jednorázových roušek patrné, že použité roušky jsou odhazovány i mimo sběrnou nádobu do volné přírody a válí
se po zemi.
Obec Nevřeň jako provozovatel zajišťuje prostřednictvím průvodců po každém prohlídkovém dni úklid odpadkových košů
před vstupem do dolu. Manipulace s tímto odpadem má přesně stanovená pravidla a likvidace je zajištěna postupem
domluveným se smluvní svozovou společností. Úklid odpadků podél naučné stezky vedoucí k dolu probíhá dle potřeby a
nejedná se jen o použité roušky. Jestli návštěvník koupí roušku v Centru nebo si přinese vlastní, na množství odpadu kolem
stezky vliv nemá. Pokud je někdo schopen odhodit cokoli do lesa, je mu jedno, kde to pořídil.
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