Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

ČOV Topolná

Žádost o informace:
Městský úřad Uherské Hradiště obdržel žádost o informace týkající se vydaného povolení k vypouštění
odpadních vod z ČOV Topolná.

Odpověď:
K otázce č. 1:
Nové řízení ve věci vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Topolná nebylo po 1. 1. 2016
vedeno. Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je dána zákonem
č. 254/2001 Sb., a to od doby vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny
odpadních vod Topolná rozhodnutím Městského úřadu Uherské Hradiště č.j. MUUHOŽP/78965/2012/SchE ze dne 18.12.2012 (dále jen „předmětné rozhodnutí“) až dosud. Nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 254/2001 Sb., který v žádném svém ustanovení
neukládá při změně prováděcího předpisu, provést změnu již vydaných povolení k vypouštění odpadních
vod. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění platném v době vydání předmětného rozhodnutí, se ve věci
vypouštění městských odpadních vod nijak zásadně nelišilo od nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým bylo
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. nahrazeno. Nebyla tedy dána žádná povinnost zohlednit nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. do předmětného rozhodnutí.
K otázce č. 2:
Předmětné rozhodnutí bylo vydáno dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění v době řízení ve věci,
a v souvislosti s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., platném v době řízení ve věci.
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 3 nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. jsou předmětným rozhodnutím nicméně dodrženy:
1a) – „městské“
1b) – nevztahuje se – nejedná se o výrobní činnost
1c) – část „údaje o povoleném nakládání s vodami“ předmětného rozhodnutí
2a) – tabulka „emisní limity“ předmětného rozhodnutí
2b) – body 2., 3., 4. a 5. podmínek předmětného rozhodnutí
2c) – bod 6. podmínek předmětného rozhodnutí
K otázce č. 3:
Platnost předmětného rozhodnutí je objasněna v odpovědi na otázku č. 1. Předmětné rozhodnutí je
přílohou této písemnosti.
K otázce č. 4:
Plnění ohlašovací povinnosti je po obci Topolná požadováno na základě bodu 7. podmínek předmětného
rozhodnutí a na základě § 38 odst. 4 v souvislosti s § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
Formuláře základních údajů k vypouštění odpadních vod jsou obcí Topolná každoročně předávány
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Kontrolou údajů, předávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí, byly emisní limity a množství vypouštěných odpadních vod dle předmětného
rozhodnutí v posledních letech dodržovány. Formuláře za roky 2016 a 2017 obsahovaly nepodstatné vady
v psaní a nebyl dodržen termín předání formulářů.
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K otázce č. 5:
Za plnění povinností vyplývajících z předmětného rozhodnutí, tedy i za kontrolu emisních limitů, je
odpovědná obec Topolná jako tzv. oprávněný. Kvalifikace oprávněného není zákonem č. 254/2001 Sb.,
v platném znění, specifikována.
Oprávnění provádět vnější kontroly dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, ve věci dodržování
emisních limitů předmětného rozhodnutí má Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad
Městského úřadu Uherské Hradiště, časové intervaly kontrol nejsou dány.
K otázce č. 6 a 6.1:
Za plnění povinností vlastníka čistírny odpadních vod vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění, a z předmětného rozhodnutí je obec Topolná. Kvalifikace vlastníka čistírny odpadních vod není
zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, specifikována.
Ve věci vypouštění odpadních vod jsou povinnosti obcí Topolná plněny s nepodstatnými vadami (viz
odpověď na otázku č. 4), stejně tak jsou každoročně zasílány obcí Topolná údaje majetkové a provozní
evidence čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu.
K otázce č. 7:
Z oblasti příslušnosti vodoprávního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště jsou povinnosti vlastníka
stavby čistírny odpadních vod dány zejména odpovídajícími body § 59 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění. Ze zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, neplynou žádné konkrétní revize či kontroly
stavby čistírny odpadních vod ani jejich četnost.
K otázce č. 8 a 8.1:
Rozhodnutí o schválení provozního řádu vydané Městským úřadem Uherské Hradiště pod
č.j. ŽP 12811/2007/Č ze dne 15.2.2007 v současné době není platným rozhodnutím, ale obec Topolná již
nemá povinnost mít doklad o schválení provozního řádu vodního díla rozhodnutím vodoprávního úřadu.
Od novely zákona č. 254/2001 Sb. zákonem č. 150/2010 Sb. jsou provozní řády vodních děl považovány
za provozní dokumenty provozovatele. Uvedenou novelou bylo vodoprávním úřadům odebráno zmocnění
provozní řády schvalovat, proto nemůže být vydáno nové rozhodnutí vodoprávního úřadu o schválení
provozního řádu.
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