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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 27. 7. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací obecně případném provozu myčky 

a čističky odpadních vod. Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, zda by myčka, která 

by byla napojena na čističku odpadních vod s případným vypouštěním odpadních vod 

do kanalizace, a která by se zabývala mimo jiné mytím nákladních vozidel a autobusů, 

výplachem cisteren a sil (mimo látek třídy 6 ADR), mokrým čištěním interiérů vozidel apod.: 

 
1) musela mít schválený úřady provozní řád svého provozu, a pokud ano, jaký úřad by měl 

takový provozní řád schválit,  

2) musela mít schválený úřady provozní řád čističky odpadních vod, a pokud ano, jaký úřad by 

měl takový provozní řád schválit,  

3) musela mít schválený úřady provozní řád samotné myčky, a pokud ano, jaký úřad by měl 

takový provozní řád schválit,  

4) musela disponovat povolením k nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů 

schváleným úřady, a pokud ano, u jakého úřadu je možné takové povolení žádat,  

5) musela být prováděna (pravidelná) měření a revize na základě případně schválených řádů. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) – 3), 5) Vaše požadavky nespadají do působnosti MŽP, jelikož se jedná o problematiku 

týkající se stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Vypouštění odpadních vod do kanalizace se pak týká zákona 

o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), který je v gesci Ministerstva zemědělství, na které Vám 

doporučujeme se v této věci obrátit. Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 
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odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informace 

v těchto bodech odkládá.  

Ad 4) V případě, že nebudou přijímány do zařízení (myčky) odpady od jiných 

původců, vztahují se na provozovatele tohoto zařízení povinnosti pro původce 

odpadů podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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