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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 17. 8. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací, zda „Existuje nějaké nařízení nebo
jiný předpis Evropské komise nebo jiného orgánu, které stanovuje termín, do kterého musí
mít každé město a obec v ČR funkční čistírnu odpadních vod?“ V případě, že ano,
požadujete poskytnout název a číslo předpisu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod je upraveno směrnicí Rady č. 91/271/EHS
ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. Směrnice uvádí, že
aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) by měly být vybaveny stokovými
soustavami a vody ze stokových soustav by měly být před vypouštěním podrobeny
sekundárnímu (nebo jinému rovnocennému) čištění. Pokud však není vybudování stokové
soustavy vhodné buď proto, že by si vyžádalo příliš vysoké finanční náklady nebo by
nepřineslo životnímu prostředí žádný užitek, použijí se individuální nebo jiné vyhovující
systémy, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí. Mezi tyto systémy patří
likvidace odpadních vod na domovní čistírně odpadních vod či akumulace ve vodotěsné
bezodtoké jímce s odvozem a likvidací odpadních vod na vhodné a dostatečně kapacitní
čistírny odpadních vod. Výše uvedené způsoby likvidace odpadních vod jsou obecně
využitelné i v aglomeracích pod 2 000 EO.
Ve Smlouvě o přistoupení České republiky do Evropské unie si Česká republika vyjednala
přechodné období pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS do konce roku 2010.
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Z výše uvedeného vyplývá, že plošná povinnost budování čistíren odpadních vod ve všech
městech a obcích není zakotvena ani v české ani v evropské legislativě.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
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