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Č. j.: SFZP 003412/2019                                        

Datum: 24. 1. 2019                                                                                                                                         

   

     

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 14. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

k projektu „ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a intenzifikace a splašková kanalizace Horní 

Adršpach“, kde uvádíte, že obec Adršpach, resp. její zastupitelstvo Vám odmítlo udělit souhlas 

s připojením přípojky splaškové kanalizace na nedávno budovanou veřejnou kanalizaci ukončenou 

čistírnou odpadních vod Dolní Adršpach. 

Dotazujete se Fondu jako subjektu, který zajišťoval dotaci pro vybudování obecní kanalizace, zda se obec 

Adršpach nedopouští protiprávního jednání, nebo je zde nějaký technický (technologický) problém, který 

neumožňuje další objekty napojit, a dále se dotazujete, jak dále postupovat. 

Dále žádáte o sdělení navrhované kapacity a skutečného využití ČOV Dolní Adršpach. 

Fond Vám na Vaše uvedené dotazy sděluje následující.  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech  

a kanalizacích“, v ustanovení § 8 odst. 5 upravuje v první větě, že „Vlastník vodovodu nebo kanalizace, 

popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod 

nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to 

umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení“. 

Fondu není známo, jaké důvody vedly zastupitelstvo obce Adršpach k neudělení souhlasu s Vaší žádostí, 

a pokud toto neudělení souhlasu neobsahovalo jakékoli odůvodnění, nemůže Fond posoudit, zda 

existuje oprávněná nemožnost Vámi požadovanému připojení udělit souhlas právě z důvodu překročení 

kapacitních a technických možností kanalizace.  

 

Fond k tomu z vlastních poznatků sděluje, že: 

1. V rámci projektu OPŽP 2007 – 2013 s názvem „ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach 

a intenzifikace a splašková kanalizace Horní Adršpach“ byla předmětem podpory výstavba 5,6 km 

kanalizačních řadů, intenzifikace ČOV o současné kapacitě 658 EO na kapacitu 1 500 EO a výstavba 

nové ČOV o kapacitě 581 EO, přičemž je bližší rozdělení následující: 
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a) Horní Adršpach  

- intenzifikace ČOV z kapacity 658 EO na kapacitu 1 500 EO, 

- výstavba splaškové kanalizace v délce 0,96 km, 

b) Dolní Adršpach 

- výstavba nové ČOV o kapacitě 581 EO, 

- výstavba splaškové kanalizace v délce 4,64 km. 

 

Na základě příjemcem podpory doloženého závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) bylo 

prokázáno splnění předmětu podpory a naplnění účelu podpory. 

V rámci ZVA bylo také doloženo, že počet ekvivalentních obyvatel dle nátoku BSK po provedení 

zkušebního provozu ČOV Dolní Adršpach odpovídá hodnotě 591. 

Z uvedeného je možno dovodit, že kapacita ČOV v části Dolní Adršpach je mírně překročena, a mohl by 

tak být splněn požadavek podle § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, že kapacitní možnost 

tohoto zařízení připojení neumožňuje.  

Zda existuje i jiná nemožnost připojení, a to technického charakteru, Fondu známo není, avšak na obě 

otázky může s jistotou odpovědět pouze obec Adršpach. Doporučuji Vám proto vyžádat si od obce 

Adršpach odůvodnění zamítnutí Vaší žádosti. 

Fond Vám nyní nemůže odpovědět na otázku, zda se obec dopouští či nedopouští protiprávního jednání, 

protože k tomu není podle zákona o vodovodech a kanalizacích oprávněn.  

Podle § 37 zákona o vodovodech a kanalizacích vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako vodoprávní úřady a mohou ukládat opatření 

k odstranění zjištěných závad, rovněž je možné se obrátit na krajský úřad, který je oprávněn projednávat 

přestupky podle § 34 odst. 2 věty druhé zákona o vodovodech a kanalizacích, který by mohl prošetřit, 

zda nedošlo ke spáchání přestupku podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích.   

Další postup v této věci je možné také konzultovat s Ministerstvem zemědělství, které je gestorem 

zákona o vodovodech a kanalizacích a podle § 29 odst. 2 je v jeho působnosti poskytování objektivních 

informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti.  

 

Právě ustanovení § 8 odst. 5 tohoto zákona v podobě, v jaké je dnes účinné, bylo tímto ministerstvem 

navrženo a posléze vyhlášeno zákonem č. 275/2013 Sb., kterým byl zákon o vodovodech a kanalizacích 

novelizován.  

S pozdravem 
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……………………………………………………………………………. 

Bc. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně - právní 

 


