Postup vodoprávního úřadu Magistrátu města Most v případě
provedení kontrol vypouštění odpadních vod v obci Patokryje.
1. Vybraní obyvatelé budou vyzvání se dostavit na místo vypouštění ve stanovené datum a hodiny
s podklady nutnými k posouzení správnosti vypouštění odpadních vod:
 doklad o povolení zdroje vypouštění{ČOV, bezodtoková jímka},
 doklad o povolení vypouštění,
 doklad o zneškodňování odpadních vod z bezodtokové jímky v souladu s vodním zákonem,
 doklad o likvidaci kalu z ČOV.
2. V případě, že vodoprávní úřad na místě zjistí, že stavba určená k vypouštění odpadních vod není
povolena, bude zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby podle § 129 odst. 1 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
 V rámci tohoto řízení je možné zažádat o dodatečné povolení stavby, které bude probíhat
jako řízení o povolení stavby nové:
 v případě ČOV se jedná o žádost č. 19 vyhlášky č. 432/2001 Sb. u které také naleznete co
vše třeba doložit,
 v případě bezodtokových jímek by bylo třeba vydání územní souhlasu a závazného
stanoviska vodoprávního úřadu, které je vydáváno na základě vyjádření/stanoviska
správce povodí.

3. V případě, že vodoprávní úřad na místě zjistí, že vypouštění odpadních vod nebylo povoleno nebo
již má propadlou dobu povolení, na kterou bylo vydáno. Vodoprávní úřad může rozhodnutí o
vypouštění změnit (prodloužit dobu platnosti) anebo zrušit.
4. Pokud vodoprávní úřad zjistí, že stavba nebo vypouštění nebylo povoleno, může udělit pokutu za
přestupek fyzické osobě podle:
 § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona ve výši až 100 000 Kč za nakládání s vodami bez
povolení,
 § 118 odst. 1 písm. c) vodního zákona ve výši až 50 000 Kč za neměření objemu
vypouštěných odpadních vod či míry znečištění a nepředkládání výsledků měření
vodoprávnímu úřadu,
 § 118 odst. 1 písm. d) vodního zákona ve výši až 50 000 Kč za nezajištění zneškodňování
odpadní vody akumulované v bezodtoké jímce,
 § 178 odst. 2 písm. e) stavebního zákona ve výší až 1 000 000 Kč za stavbu provedenou
bez stavebního povelení nebo veřejnoprávní smlouvy nebo oznámeného certifikátu
autorizovaného inspektora,
 § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ve výši až 500 000 Kč za činnost, ke které je
třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo
regulační plán.
5. Pokud vodoprávní úřad zjistí, že stavba nebo vypouštění nebylo povoleno, může udělit pokutu za
správní delikt právnické osoby a podnikající fyzické osoby podle
 § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona ve výši až 500 000 Kč za nakládání s vodami bez
povolení,
 § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona ve výši až 50 000 Kč za neměření objemu
vypouštěných odpadních vod či míry znečištění a nepředkládání výsledků měření
vodoprávnímu úřadu,
 § 125c odst. 1 písm. d) vodního zákona ve výši až 50 000 Kč za nezajištění zneškodňování
odpadní vody akumulované v bezodtoké jímce,




§ 180 odst. 2 písm. e) stavebního zákona ve výší až 1 000 000 Kč za stavbu provedenou
bez stavebního povelení nebo veřejnoprávní smlouvy nebo oznámeného certifikátu
autorizovaného inspektora,
§ 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ve výši až 500 000 Kč za činnost, ke které je
třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo
regulační plán.

Upozorňujeme:
Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní
moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby,
na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Oprávnění (§ 8 odst. 2 vodního zákona) z takových
povolení se nadále považují za oprávněné a mohou nakládat s vodami a vykonávat další práva a
povinnosti v rozsahu těchto povolení i po 1. lednu 2008, pokud podali nejpozději dne 1. ledna 2008
žádost o povolení k nakládání s vodami nahrazující dosavadní povolení, a to až do dne právní moci
rozhodnutí o takové žádosti. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula
před dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004. Ustanovení §
9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotčeno.

