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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 19. 9. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informace, co konkrétně je dle obecných 

metodických pokynů považováno za doklady o řádné likvidaci odpadních vod“ uvedené 

v čl. 6.6 Přílohy č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace Evidenční číslo EDS/SMVS: 

115D312020006, a jakým způsobem má příjemce dotace tyto doklady získávat. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Citace článku 6.6: „Po dokončení projektu bude likvidace odpadních vod v řešené lokalitě 

v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcími 

předpisy. Po dobu udržitelnosti projektu budou na vyžádání Poskytovatele dotace nebo 

Fondu doloženy doklady o řádné likvidaci odpadních vod.“ 

 

Příjemce dotace je dle výše uvedeného povinen na vyžádání poskytovatele dotace, 

případně jiného kontrolního orgánu, doložit způsob likvidace odpadních vod 

v nemovitostech projektem nově napojených na vodovod. U objektů připojených na jímku 

odpadních vod jsou tímto dokladem faktury/doklady  za vyvážení těchto jímek v objemu 

odpovídajícím spotřebě vody v daném objektu na kapacitně vyhovující čistírnu odpadních 

vod. U objektů, které řeší likvidaci odpadních vod připojením na domovní čistírnu 

odpadních vod je tímto dokladem platné povolení k nakládání s vodami, případně jiný 

doklad dokazující likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Způsob získání 
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výše uvedených dokladů je zcela v gesci příjemce dotace. V případě dodatečné výstavby 

kanalizace  v dané lokalitě zakončené čistírnou odpadních vod   je tímto dokladem 

kolaudační rozhodnutí.  

 

Upřesňujeme, že podmínkou přijatelnosti pro podporu projektů vodovodu za účelem 

napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu je existence nebo současné vybudování 

vyhovujícího systému likvidace odpadních vod. S ohledem na to, že Plán rozvoje 

vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro danou lokalitu Strančice – Všechromy 

neuvažuje s výstavbou kanalizačního systému zakončeného ČOV, je třeba prokázat, že 

individuální řešení likvidace odpadních vod je v souladu s legislativními požadavky. 

 

V případě dotazů či nejasností je možné se obrátit na ředitelku odboru ochrany vod 

Státního fondu životního prostředí ČR, Ing. Ivanu Vráblíkovou. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

 


