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DATUM: 17.2.2016   
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),, 
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona 
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení 
posoudil žádost, kterou dne 29.11.2015 podal 

Obec Horní Smrčné, IČ 00376973, Horní Smrčné 73, 675 07  Čechtín 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. v y d á v á   p o v o l e n í 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 12 vodního zákona k nakládání s vodami - 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami vyššími než 
hodnoty podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění (dále jen "nakládání s vodami") 
z výusti veřejné kanalizace bez ČOV na místě: 

 
Název kraje Kraj Vysočina 
Název obce Horní Smrčné 
Identifikátor katastrálního území 738506 
Název katastrálního území Horní Smrčné 
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí 

parc. č. 30/1, 30/3 v katastrálním území 
Horní Smrčné 

Číselný identifikátor vodního toku 10207826 
Název vodního toku pravostranný přítok Chlumského potoka 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-16-01-074 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1139054, 658160 

v tomto rozsahu: 

Druh vypouštěných vod  splaškové nečištěné 
Druh recipientu  nádrž s trvalým odtokem 
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Průměrné povolené 0,51 l/s 
Maximální povolené 2,02 l/s 
Maximální měsíční povolené 1,870 tis. m3/měs. 
Roční povolené 16 tis. m3/rok 
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12 
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365 
Časové omezení platnosti povolení 5 let 
Velikost zdroje znečištění v EO 57 
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod 
a) BSK5 t/r 1,92 t/r 
b) CHSKCr t/r 3,20 t/r 
c) NL t/r 1,92 t/r 
a) BSK5 Hodnota 'p' 120 mg/l 
a) BSK5 Hodnota 'm' 240 mg/l 
b) CHSKCr Hodnota 'p' 200 mg/l 
b) CHSKCr Hodnota 'm' 300 mg/l 
c) NL Hodnota 'p' 120 mg/l 
c) NL Hodnota 'm' 240 mg/l 
Uložená měření 
Je uloženo měření množství vypouštěných 
odpadních vod ANO 
Počet kontrolních profilů měření množství 1 
Četnost měření množství 4x ročně 
Způsob měření množství vody  hydraulickým výpočtem z 

registrovaných veličin 
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných 
odpadních vod ANO 
Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 
Četnost sledování 4x ročně 
Typ vzorků  dvouhodinový směsný 

 

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: 
• Povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace obce Horní 

Smrčné do vodního nádrže na pravostranném bezejmenném přítoku Chlumského 
potoka se vydává s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod 
vyššími, než hodnoty stanovené Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

II. s t a n o v u j e    p o d m í n k y 

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech v platném znění: 
1. Doba povoleného nakládání s vodami: 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 
2. Žadatel bude provádět kontrolu odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele 

hodnoty p a m s četností 4x ročně, a to jako dvouhodinové směsné vzorky získané 
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut se začátkem odběru 
v 7.00 hod. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být 
rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za 
neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních. 

3. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny akreditovanou laboratoří. 
4. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou 

prováděny oprávněnou laboratoří uvedenou ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.  
5. Počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu p v období posledních 

12 měsíců nesmí být vyšší než 1. Hodnota m nesmí být překročena. Vyhodnocení 
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rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod pro hodnoty p a m bude k výsledkům 
dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 
v intervalu 15 minut. 

6. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění pro 
stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení k vypouštění 
odpadních vod, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a 
ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod. Při posouzení dodržení 
hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého 
kalendářního roku. 

7. Odběrným místem pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod v obci Horní Smrčné 
bude výusť z veřejné kanalizace do vodní nádrže. Kontrolní místo bude upraveno tak, 
aby orgány provádějící vodoprávní dozor a správce toku mohli kdykoliv odebrat kontrolní 
prostý vzorek vypouštěných odpadních vod. 

8. Žadatel bude měřit množství vypouštěných odpadních vod do vodního toku 4x ročně 
objemovou metodou tak, aby bylo provedeno současně s odběrem vzorů odpadních vod. 

9. Na kanalizaci nesmí být nově napojovány další zdroje znečištění bez čištění odpadních 
vod v ČOV. 

10. Nejpozději do 31.12.2017 bude na vodoprávní úřad předložen postup obce ve způsobu 
zneškodňování odpadních vod z domácností tak, aby byl v souladu s plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK).  

 
Upozornění: 

• Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozbory vzorků odpadních 
vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinnosti v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné 73, 675 07  Čechtín 
 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 29.11.2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami - vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami vyššími než hodnoty podle 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona 
a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• Výsledky analýz vzorků 2013 – 2015 ENVIRO Ekoanalytika, s.r.o. Velké Meziříčí 
• Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 20.11.2015, zn. PM061064/2015-

203/Ou 
• Vyjádření Lesy ČR, s.p. Správa toků Brno ze dne 9.11.2015, č.j. LCR 

952/004982/2015 

Žadatel předložil rozbor výsledků sledování kvality a množství vypouštěných odpadních vod 
v období r. 2013 – 15. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a předloženým rozborům, 
vodoprávní úřad akceptoval navržené objemové, bilanční a koncentrační limity. V souladu s 
§ 38 odst. 12 vodního zákona vydal povolení k vypouštění odpadních vod s přípustnými 
hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené Nařízením 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad stanovil lhůtu k povolenému 
vypouštěné odpadních vod oproti žádosti kratší a to na dobu 5 let od právní moci rozhodnutí 
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s tím, že bude nejpozději do 31.12.2017 předloženo technické řešení na zneškodňování 
odpadních vod z domácností v souladu s PRVKUK a stanoviskem Povodí Moravy, s.p.  

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je 
upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky 
řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány 
důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby: 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Marta Kafuňková, Ing. 
Jaromír Křivánek, Radomír Caha 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozbory vzorků odpadních vod se 
vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinnosti v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, 
odboru životního prostředí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
  
Ing. Jana Kristková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky) 
§ 27 odst. 1 správního řádu 
Datovou schránkou 
Obec Horní Smrčné, IDDS: wsyayjp 
  
§ 27 odst. 2 správního řádu 
Marta Kafuňková, Radošov č.p. 47, 675 07  Čechtín 
Ing. Jaromír Křivánek, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07  Čechtín 
Radomír Caha, Kouty č.p. 38, 675 08  Kouty u Třebíče 
Datovou schránkou 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. 
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
  
Na vědomí 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
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