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Odpověď k žádosti o informace  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo prostřednictvím e-mailu dne 29. ledna 

2020 Vaši žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti 

požadujete poskytnout informace, „zda je někde v zákonech uvedena povinnost stavebníka, že 

odpadní vody z ČOV musí přednostně vypouštět do kanalizace? Pokud ano, tak v jakých 

zákonech a zda je možno ve výše uvedených případech udělit výjimku? Dále bych se chtěl 

zeptat, zda při povolování domovní ČOV (certifikovaných), na společné oznámení záměru, může 

vodoprávní úřad povolit kromě ČOV také kanalizační potrubí, které přivádí a odvádí odpadní 

vody z domovní ČOV? 

Dne 31. ledna 2020 Vás MŽP vyzvalo k doplnění Vaší žádosti o informace, konkrétně k doplnění 

údajů podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Svou žádost jste dosud nedoplnil. 

Sdělujeme Vám, že pokud žádost o informace podaná podle zákona č. 106/1999 Sb. neobsahuje 

všechny údaje fyzické osoby, která žádost podává, nejedná se o žádost o informace ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. 

Vzhledem k tomu, že MŽP obdrželo obsahově totožnou žádost o poskytnutí informace, posíláme 

Vám informace k této věci. 

Váš požadavek spadá do působnosti Ministerstva zemědělství, které má problematiku 

povolování ČOV podle vodního zákona a zejména problematiku kanalizací podle zákona 

č. 274/2001 Sb. (zejména nutnost napojení na kanalizaci podle § 3 odst. 8 tohoto zákona) 

v gesci, z toho důvodu Vám doporučujeme, abyste se obrátil přímo na rezort zemědělství. MŽP 

se týká pouze problematika vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 38 odst. 9 

vodního zákona, což může výjimečně povolit vodoprávní úřad. 

 

S pozdravem 

 Bc. Petra Roubíčková 
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