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Věc:

Novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Odpovídáme na Váš dotaz ze dne 12.3.2014 týkající se novely zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákona").
Novelou zákona bylo upraveno ustanovení § 18 odst. 3 týkající se odpadních vod, které
k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění. Tyto odpadní
vody mohly být před novelou zákona vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu,
po novele zákona není opravdu výše uvedené povolení vyžadováno. Platnost již vydaných povolení
není však novelou zrušena a ani nelze tato povolení měnit či rušit. V případě žádosti o změnu nebo
zrušení rozhodnutí v dané věci, vydá vodoprávní úřad doklad, že zákon platný od 1.1.2014 již takové
rozhodnutí nevyžaduje.
Vlastník popř. provozovatel kanalizace, pokud má jeho ČOV kapacitu na čištění takto znečištěných
vod, se může ve smlouvě s odběratelem dohodnout na vypouštění odpadních vod s vyšším
znečištěním, než připouštějí limity. V opačném případě, kdy takové vypouštění odpadních vod
do kanalizace není možné, musí odběratel sám zajistit, aby k němu nedocházelo, neboť je vypouštění
odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem sankcionováno. Je tedy v zájmu
odběratele učinit opatření ke snížení překročených limitů u znečištěných odpadních vod a realizovat
vlastní zařízení, kterým bude snížena míra zatížení stanovených limitů. Odběratel je nadále povinen
v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných
odpadních vod do kanalizace.
Rozhodnutí vodoprávního úřadu je v této věci nadbytečné vzhledem k tomu, že kanalizací mohou být
odváděny odpadní vody, jen v souladu s kanalizačním řádem, pokud není ve smlouvě o odvádění
odpadních vod s ohledem na kapacitu ČOV stanoveno jinak.
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