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SDĚLENÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Dle § 14, odst. 5, písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí, pracoviště Plzeň, obdržel dne 1.12.2017 Vaší žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), o poskytnutí
informací, v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona.
Konkrétně se žádost týká výzvy vydané Městským úřadem, Odborem životního prostředí, pracoviště Plzeň, dne 29.6.2015,
spis.zn. MUNY/1143/2015/OŽP-Hra, č.j. OŽP-Hra/16706/2015 (dále jen Výzva“), kde bylo žádáno o sdělení, jakým
způsobem jsou likvidovány odpadní vody v nemovitostech v k.ú. Klenovice u Chrančovic a dále pak k předložení dokladů o
této likvidaci.
Ve Vaší žádosti je uvedeno celkem 12 otázek, na které bude ve stejném pořadí tak, jak jsou uvedeny v žádosti, odpovězeno.
Kvůli přehlednosti bude každá otázka celá citována a za každou otázkou bude následovat odpověď.
Otázka č. 1:
Kolik osob z vyzvaných na Výzvu sdělilo, jakým způsobem likvidují odpadní vody?
Odpověď:
Všichni dotazovaní vlastníci nemovitostí, tj. celkem 54.
Otázka č. 2:
Kolik osob z vyzvaných na Výzvu neodpovědělo?
Odpověď:
0
Otázka č. 3:
Kolik osob z vyzvaných na Výzvu předložilo doklady, požadované v souladu se zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadních vod, které vodoprávní orgán
ve Výzvě specifikoval v bodu 2. písm. ad a) až ad e)?
Odpověď:
10
Otázka č. 4:
Kolik osob, které nepředložily žádný z dokladů, požadovaných v bodu 2 písm. ad a) až ad e) Výzvy, doložilo detailní popis
jiného způsobu likvidace odpadních vod (viz písm. f) bodu 2. Výzvy)?
Odpověď:
2
Otázka č. 5:
Kolik osob z řad vlastníků nemovitostí, sloužících k bydlení nebo k podnikatelské činnosti, včetně zemědělské, je držitelem
platného povolení na likvidaci odpadních vod některým ze způsobů upravených ve vodním zákonu?
Odpověď:
3
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Otázka č. 6:
Kolik osob z vyzvaných, které na Výzvu sdělily, že užívají k likvidaci odpadních vod jímku na vyvážení nebo biologický
septik bez terciálního dočištění – na vyvážení, doložilo doklady o zaplacení vyvážení jímek nebo septiků v období od 1.
ledna 2013 do 31. května 2015?
Odpověď:
7
Otázka č. 7:
Kolik osob z vyzvaných používá k likvidaci odpadních vod domovní čistírnu odpadních vod s povolením k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních?
Odpověď:
3
Otázka č. 8:
Jaká opatření učinil vodoprávní orgán vůči těm vyzvaným osobám, které na Výzvu neodpověděly nebo nedoložily
požadované doklady o likvidaci odpadních vod?
Odpověď:
Výzva sloužila prioritně jako preventivně-informativní krok z důvodu zjištěných problémů při likvidaci odpadních vod
v obci Klenovice. Cílem bylo lidi informovat o tom, jakým způsobem lze likvidovat odpadní vody včetně sdělení, co hrozí,
když tak nebude postupováno. Většina dotazovaných, kteří měli předložit požadované doklady, ale nedoložili je, nevěděli o
tom, že si takové doklady mají archivovat. Protože město Všeruby nemá prozatím na centrální ČOV sběrnou jímku, která
by sloužila ke sběru jímek z okolních spádových obcí, a také z důvodu preventivně-informativního charakteru výzvy,
nepřistoupil vodoprávní úřad k žádným opatřením vůči těm, kteří nepředložili požadované doklady o likvidaci odpadních
vod.
Otázka č. 9:
Kolik správních řízení pro porušení vodního zákona zahájil vodoprávní orgán vůči osobám, které byly vyzvány Výzvou, a u
nichž bylo zjištěno, že likvidují odpadní vody způsobem, který není v souladu s vodním zákonem, které neprokázaly způsob
likvidace odpadních vod, zejména vyvážení jímek nebo septiků, nebo které likvidují odpadní vody vypouštěním do
povrchových nebo podzemních vod bez povolení k takovému nakládání s vodami?
Odpověď:
0 (viz odpověď na otázku č. 8)
Otázka č. 10:
Odpověděly níže uvedené osoby na Výzvu a doložily doklady o způsobu likvidace odpadních vod:
a) Jaroslav Kristl, trvale bytem Klenovice 5, 330 35 Líšťany, vlastník budovy Klenovice č.p. 5 a přilehlých
nemovitostí, a
b) Pavlína Gaierová, trvale bytem Žárovná č.p. 43, 383 01 Prachatice, vlastník budovy Klenovice č.p. 4 a přilehlých
nemovitostí?
Odpověď:
a) Odpověděl, ale doklady nepředložil.
b) Odpověděla, ale doklady nepředložila.
Otázka č. 11:
Jakým způsobem likvidoval odpadní vody Jaroslav Kristl, bytem Klenovice 5, z pozemků parcelních čísel 30/1, 30/2 a st. 8,
včetně jejich součástí, ve výše uvedeném katastrálním území v období uvedeném ve Výzvě? Je tento způsob likvidace
odpadních vod v souladu s vodním zákonem? Pokud ne, zahájil proti němu vodoprávní orgán správní řízení?
Odpověď:
Odpověděl, že likviduje odpadní vody do jímky na vyvážení a následně je vyváží na své pozemky. Tento způsob likvidace
odpadních vod není v souladu s vodním zákonem. V odpovědi je uvedeno, že dotazovaný nevěděl, že se takto odpadní vody
likvidovat nemají. Vodoprávní orgán z důvodů uvedených v odpovědi na otázku č. 8 nezahájil správní řízení. Vodoprávní
úřad doplňuje, že odpadní vodou mohou vznikat pouze na p.č. st. 8.
Otázka č. 12:
Jakým způsobem likvidovala odpadní vody Pavlína Gaierová, bytem Žárovná č.p. 43, 383 01 Prachatice, z pozemků
parcelních čísel st. 9/1 a st. 9/2, včetně jejich součástí, ve výše uvedeném katastrálním území v období uvedeném ve Výzvě?
Je tento způsob likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem? Pokud ne, zahájil proti němu vodoprávní orgán
správní řízení?

Odpověď:
Odpověděla, že likviduje odpadní vody do jímky na vyvážení a následně je jímka vyvážena. Tento způsob likvidace
odpadních vod je v souladu s vodním zákonem. Vodoprávní úřad doplňuje, že odpadní vodou mohou vznikat pouze na p.č.
st. 9/1.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městského úřadu Nýřany, Odboru životního
prostředí, pracoviště Plzeň podat stížnost dle § 16a Zákona, a to u Městského úřadu Nýřany, Odboru životního prostředí,
pracoviště Plzeň, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručené tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Plzeňského
kraje.
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