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SDĚLENÍ 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad 

příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 

vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),  

upozorňuje fyzické i právnické osoby na nové znění § 38 vodního zákona (účinného od 1. 1. 2022), který 

řeší  

zneškodňování odpadních vod 

(jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem 

na čistírnu odpadních vod). 

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich 

zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.  

Vodoprávní úřad je povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování 

odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 

zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky 

a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.  

Vzhledem k tomu, že dle pokynu nadřízeného orgánu bude vodoprávní úřad  

provádět náhodné kontroly jednotlivých nemovitostí v obci,  

doporučuje vlastníkům nemovitostí provést kontrolu odkanalizování, aby předešli případným sankčním 

postihům.  

Vodoprávní úřad proto doporučuje zkontrolovat především toto: 

  

BBEEZZOODDTTOOKKOOVVÉÉ  JJÍÍMMKKYY  --  ŽŽUUMMPPYY  
  

••  bbeezzooddttookkáá  jjíímmkkaa  mmuussíí  bbýýtt  nneepprrooppuussttnnáá  --  ddookkllaadd  oo  nneepprrooppuussttnnoossttii  bbuuddee  vvooddoopprráávvnníímm  úúřřaaddeemm  

vvyyžžaaddoovváánn  ssppoolluu  ss  vveelliikkoossttíí  jjíímmkkyy  vv  mm33  aa  ččeettnnoossttíí  vvyyvváážžeenníí  vvyypprroodduukkoovvaannýýcchh  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  

••  jjaakkýýkkoolliivv  ppřřeeppaadd  zz  bbeezzooddttookkéé  jjíímmkkyy  vvččeettnněě  ttrraattiivvooddůů  jjee  zzáákkáázzáánn    ((ssaannkkccee  ddoo  5500  000000  KKčč))  

  

((§§  3388  ooddsstt..  88  vvooddnnííhhoo  zzáákkoonn  --  Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období 

posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod 

nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo 

akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo 

akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních 
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vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na 

které budou odpadní vody zneškodněny)) 

ČČOOVV  ––  SSEEPPTTIIKK  ++  FFIILLTTRR,,  TTYYPPOOVVÁÁ  ČČOOVV  
  

••  ppllaattnnoosstt  ppoovvoolleenníí  kk  vvyyppoouuššttěěnníí  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  jjee  vvyyddáávváánnoo  nnaa  ddoobbuu  uurrččiittoouu  ––  mmaaxx..  1100..  lleett  ((ssaannkkccee  

ddoo  5500  000000  KKčč,,  pprráávvnniicckkáá  oossoobbaa  ddoo  550000  000000  KKčč))  

(V roce 2007 si mnoho vlastníků nemovitostí požádalo o prodloužení platnosti stávajících povolení 

k vypouštění v rámci nové legislativy - zákon č. 254/2001 Sb., podle čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. 

zaniká jejich platnost nejpozději dnem 1. ledna 2008). V současné době každé povolení vydané  

 

nejpozději v roce 2010 je již neplatné 

 
••  vvyyppoouuššttěěnníí  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  nneessmmíí  ppřřeekkrrooččiitt  ppoovvoolleennéé  hhooddnnoottyy  oobbjjeemmuu  aa  mmíírryy  zznneeččiiššttěěnníí  

uuvveeddeennýýcchh  vv  rroozzhhooddnnuuttíí  --  ppookkuudd  nneejjssoouu  uulloožžeennyy,,  vvooddoopprráávvnníí  úúřřaadd  ppoovviinnnnoosstt  ddllee  ppllaattnnéé  lleeggiissllaattiivvyy  

uulloožžíí  ––  vvýýsslleeddkkyy  mměěřřeenníí  bbuuddoouu  vvyyžžaaddoovváánnyy  ((ssaannkkccee  ddoo  5500  000000  KKčč))  

  

((§§  3388  ooddsstt..  88  vvooddnnííhhoo  zzáákkoonn  --   Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je 

povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich 

znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému 

správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a 

způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto 

měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen 

odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen "oprávněná laboratoř")  

  

••  ppllaattnnoosstt  ssttaavveebbnnííhhoo  ppoovvoolleenníí  ssttaavvbbyy  aa  ssoouuhhllaass  ss  uužžíívváánníímm  ssttaavvbbyy  nneebboo  kkoollaauuddaaccee  ––  ddllee  ssttáářříí  

ssttaavvbbyy      

(Každý je povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování 

bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů ((ssaannkkccee  ddoo  550000  000000  KKčč,,  pprráávvnniicckkáá  oossoobbaa  ddoo  

11  000000  000000  KKčč)). 

 

Vodoprávní úřad, vzhledem k platným vyhláškám, doporučuje vlastníkům nemovitostí, kteří mají 

závadný stav v odkanalizování, obrátit se na oprávněnou firmu nebo požádat projektanta o posouzení 

stavu spolu s návrhem na odstranění nedostatků.  

 

Vzhledem k současným cenám doporučuje vodoprávní úřad obrátit se na obce s dotazem, zda bude 

využita - Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod národního programu Životní prostředí – nebo 

využít  

finanční příspěvek obce ke stavbě ČOV 
 

(pokud byl takový příspěvek v obci vyhlášen). 

 

Mezi nejčastější způsoby nápravy nevyhovujícího stavu patří změna technologie, kdy se septik zamění za 

ČOV v místě původního septiku nebo v jeho těsné blízkosti a původní septik se ponechá jako retenční 

nádrž. 

 

Prosím zástupce obcí v rámci ORP Železný Brod o předání informace občanům v místě obvyklým 

způsobem. 

 

Mgr. Martin Hoření 

vedoucí Odboru životního prostředí  

MěÚ Železný Brod  
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Obdrží: 

Obec Držkov, IDDS: hnean8w 

Obec Jílové u Držkova, IDDS: d2hbt55 

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g 

Obec Loužnice, IDDS: 58xavkn 

Obec Pěnčín, IDDS: rvzjds7 

Obec Radčice, IDDS: jysb34k 

Obec Skuhrov, IDDS: ivfavr5 

Obec Vlastiboř, IDDS: u9qaudj 

Městys ZÁSADA, IDDS: vsdbzum 

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod - interně 
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