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Vypoulteni odpadnfch vod

Kddý, kdo vypouštfodpadl':Jí
vody do vod povrchovýchFJebopodzemních.musí mít povoleni
príslušného správníhoorgánu. tzv. vodoprávnfho úradu. vydané podle vodního zákona (viz:
menuDokumenty)nebo podlepredchozíchprávníchpredpisu.
~-' ~ov.ole.nLl')enLpotreba,: pokud j~Q.uJ:.a0dpadl1í
;~vody.likvidovány (napr. odvádeny do verejné

kanalizaéenebo vyváženyze žu~py apod.)kanalizacníspolecností,která má povinnostzajistit

.,

si pro svou cinnost príslušné povolení.
.

Vodo.právnl úrad je cást. obecního/mestskéholkrajského úradu (vetšinou se jedná o odbor
životního prostredí), který má na starosti vodní hospodárství. Podle druhu a zpusobu užívání
povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni príslušní k rozhodování bud
obecní/mestské nebo krajské úrady.

.. Odpadni voda je voda, která byla použitá v obytných. prumyslových, zemedelskýcn.
~:.;, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zarízeních nebo dopravních
prostredcích. a má zmenenou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Muže to být i jiná voda odtékající
z výše uvedených staveb nebo zarízení ci dopravních prostredku, pokud muže ohrozit jakost
povrchovýchnebopodzemníchvod. Jednáse napr. o vodu z WC, mycky, pracky apod.

.

..:, Povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak muže
dotýkat napr. následujících subjektu:

.

drobných živnostniku

-

predcištené odpadní vody (napr. vody z technologie, mycky aut,

penziony, malé cisUrnyodpadních vod apod.);

. obci - cisUrny odpadních vod;
. fyzických osob - domovní cistírny
. a dallich.

odpadních vod apod.;

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemníchbez príslušného
povolení,vystavujese sankcnímupostihu(pokute). kterámužecinit v prípade:

.
.

fyzické osoby až 50 000 Kc
právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kc

Ke dni 1. ledna 2008 zanikneplatnost tech povolenik vypouitenl odpadnlchvod do v od

povrchových nebo podzemnlch, která byla vydána a nabyla právnl moci do 31. prosince
2001.
P~volenl vydaná od 1. ledna 2002 platl I nadále.
Povoleni Vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právnl moci d po 31.12.2001, jsou
také stále platná.
Právnl moc by mela být vyznacena na konkrétním povolení. V prípade pochybností o datli
nabytí právní moci je treba obrátit se na príslušný vodoprávní úrad, resp. na orgán, který .
povolenívydal.

.

Zánik povoleni k vypoultenl odpadnlch vod se tedy nevztahujena:
. povolenívydanáod 1.1.2002
. povolení,kterábylasicevydanádo 31.12.2001,ale právnímocinabylaaž po 31.12.2001
Jak pfedeJlt zániku svého povolení se dozvíte v menu Možnosti felenl.
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