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ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

21. 12. 2015
89584/ENV/15
Helena Bokotejová
267 122 054

Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 14. 12. 2015 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1) Kterému správnímu orgánu přísluší zasílat výzvy občanům, aby dokladovali likvidaci
svých odpadních vod z bezodtokových jímek u nemovitostí?
2) Je důvodné, aby správní orgán aplikoval zákon č. 274/2015 Sb., zákon o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, k tomu, aby vyzýval jednotlivé občany
o dokladování likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Podle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen vodní zákon), který
zní „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod,
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem“, je tedy oprávněn vyzývat vodoprávní
úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. Funkci vodoprávního úřadu v tomto
případě vykonává podle § 106 vodního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Ad 2) MŽP nemá žádné kompetence v působnosti zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Ministerstvo
zemědělství je ústředním vodoprávním úřadem pro oblast vodovodů a kanalizací, a proto
doporučuji, abyste se ve věci aplikace zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, obrátila na něj.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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