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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 30. 5. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti uvádíte, že společnost FUTUREX spol. s r. o. je 

majitelem pozemků v k. ú. Topolná, okres Uh. Hradiště, na kterých stojí stavba ČOV 

a stavba vodovodu a kanalizace. Dále v žádosti sdělujete, že jako majitel těchto pozemků, 

na nichž stojí vodní dílo a pod pozemkem je vybudovaná stavba vodovodu a kanalizace, 

jste podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkem řízení, jelikož mohou být 

dotčena Vaše zákonná práva. V závěru žádosti se odkazujete na rozhodnutí č. 118 ze dne 

20. 7. 2011 a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a citujete tuto pasáž 

přechodných ustanovení: 2. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 

2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6 odst. 13 do 31. prosince 2012 pozbývá právních 

účinků ke dni 31. prosince 2017. Součástí Vaší žádosti je 5 příloh (dopis-odpověď OÚ 

Topolná ze dne 20. 5. 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí č. 118 z data 20. 7. 

2011, rozhodnutí č. 171 z data 31. 3. 2004, kopie diplomu osoby Ing. Petra Sklenaříka, 

rozhodnutí o schválení provozního řádu vodního díla z data 15. 2. 2007  

 

V této souvislosti požadujete poskytnout tyto informace: 

 

1) Je toto Rozhodnutí č. 118 z data 20.7.2011, spolu s Rozhodnutím č. 171 z data 31. 3. 

2004, doložené spolu s kopií diplomu Ing. Petra Sklenaříka , od data 1.1.2018 platné ? 

Je toto doklad (povolení), který Obec Topolnou opravňuje zákonným způsobem 

k provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Topolná?  

 Pokud :  

- Zákon ve svém přechodném ustanovení (zákon č. 275/2013 Sb. čl. II) v odstavci 

2. jednoznačně uvádí – viz citace : ……..“Povolení k provozování vodovodů 
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a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6 odst. 13 do 

31. prosince 2012 pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince 2017??  

- Toto Rozhodnutí č. 118 z data 20. 7. 2011 je vydané 

 

- Což v tomto případě již neplatí, poněvadž je účinnost nového zákona a platnost 

ustanovení jiná??  

2) Měl KÚ ZK vydat k datu 1. 1. 2018 nové Rozhodnutí, které by obec Topolnou 

opravňovalo k povolení k provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu? 

3) Je dostačující pouze doložení kopie dokladu Diplomu osoby Ing. Petra Sklenaříka, 

jako osoby odborného zástupce od data 1. 1. 2018, jenž splňuje kvalifikaci 

odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, 

pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí 

vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto 

vodovody nebo kanalizace ….. to vše v souladu s § 6 odst. (2) písm. c) zákona 

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v plném znění – novela 2013?? 

4) Jaké doklady a povolení musí obec Topolná v dané věci od data 1. 1. 2018 splnit 

a doložit 

5) Vodoprávní úřad v Uh. Hradišti vydal poslední doklad – označený Rozhodnutí 

o schválení provozního řádu vodního díla z data 15. února 2007  

 Je tento doklad, od data 1. 1. 2018 platný??  

 Opravňuje tento doklad k provozování vodního díla – vlastníka ČOV (obec Topolnou) 

dle nového ustanovení zákona o vodách č. 254/2001 Sb.?? 

6) Jaké doklady od data 1. 1. 2018 dle nového ustanovení zákona o vodách č. 254/2001 

Sb. musí vodoprávní úřad (v tomto případě Uh. Hradiště) požadovat po vlastníkovi 

ČOV (obci Topolná), aby bylo vše zákonné, poněvadž u této ČOV dochází po 

vyčistění odpadních vod k vypouštění těchto vod do potoka (zde potůček Bůrava)?? 

7) Pokud k dnešnímu datu nemáme s obcí Topolná uzavřenou řádnou nájemní smlouvu 

na pronájem předmětných (našich) pozemků na kterých stojí objekt ČOV, a pod 

kterými je stavba kanalizace a vodovodu (v našem případě běží soudní spor u OS 

v Uh. Hradišti o určení obvyklého, obecného (tržního) nájemného), jako účastník řízení 

pro nové správní řízení a následné nové rozhodnutí v dané věci, pokud s tímto novým 

vydaným povolením (Rozhodnutím) nebudeme souhlasit, je povinností nás obesílat? 

8) Obec Topolná, která vypouští vyčištěné odpadní vody do zde protékajícího potůčku 

Bůrava, má za povinnost předávat údaje o objemu vypouštěných odpadních vod 

a míře jejich znečistění prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 



 
 

3/4 

 

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

povinností v oblasti životního prostředí (speciální systém MŽP ČR tzv. ISPOP) – 

předávat 1x ročně na předepsaném formuláři daným Datovým standardem MŽP ČR.  

 Pokud máme pochybnosti vůči tomuto řádnému předávání, můžeme požádat 

o prověření a kontrolu správnosti těchto údajů, množství a skutečných naměřených 

hodnot znečistění?  

 Můžete nám zaslat poslední 2 hlášení této povinnosti? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) – 3) Vaše požadavky pod těmito body spadají do působnosti Ministerstva 

zemědělství, do jehož gesce patří zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám tedy, 

abyste se obrátili přímo na rezort zemědělství. Z výše uvedeného důvodu 

MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost 

o poskytnutí informace odkládá.   

Ad 4)  Platné povolení k vypouštění odpadních vod dle §8, bod 1, písmeno c) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

Schválený havarijní plán dle §39, odst. 1, písmeno a) zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů v případě, že provozovatel 

manipuluje se závadnými látkami. 

Ad 5)  Podle názoru MŽP není, jeho platnost vypršela dne 31. 12. 2012. 

Upozorňujeme ale na skutečnost, že v současnosti dle platné legislativy 

vodoprávní úřad neschvaluje provozovateli jeho provozní řád, platný 

provozní řád si schvaluje provozovatel sám. Schválený provozní řád je ale 

nutné ze strany provozovatele dodržovat, více viz §59, bod 1, písmeno a) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.  

Ad 6)  Viz bod č. 4). Vodoprávní úřad toto požadovat může, ale nemusí.  

Ad 7)  Problematiku účastenství v řízení upravuje ustanovení § 27 a § 28 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád. Tato ustanovení definují účastníky správního 

řízení. Účastníkům správního řízení je v řízení přiznána řada procesních 

práv, jedním z nich je také právo být informován o zahájení řízení. Stanovení 

úplného okruhu účastníků je však povinností správního orgánu. Ten je 

současně povinen oznámit zahájení řízení všem účastníkům, kteří jsou mu 

známi (§ 47 správního řádu).   

Ad 8) MŽP těmito informacemi nedisponuje. Doporučujeme Vám, abyste se v této 

věci obrátili na místní vodoprávní úřad, kde má provozovatel plnit svou 

ohlašovací povinnost. 
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S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


