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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí a státní památkové péče, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o vodovodech a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), povinnému, kterým je: 
 
AKUMAL s.r.o., IČO 25420038, U Srnčího dolu č.p. 2165/11, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 
 

u k l á d á 

v řízení z moci úřední zahájeném dne 12.09.2018 oznámením doručeným účastníkům řízení 
pod č. j. 79208/2018, podle ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona k odstranění závad a 
zajištění řádné likvidace splaškových odpadních vod z objektu č č. p. 2165 v ul. U Srnčího dolu, 
k. ú. Jablonec nad Nisou 

toto opatření: 

1. Předložit návrh připojení objektu č. p. 2165 v ul. U Srnčího dolu, k. ú. Jablonec nad Nisou, 
na veřejnou kanalizaci přímo formou přípojky splaškové kanalizace a zároveň předložit 
návrh k odstranění septiku. Návrhy, dle platné legislativy, budou předloženy vodoprávnímu 
úřadu Magistrátu města Jablonec n. N. Termín: 31.12.2018 

2. Samotná realizace přípojky a odstranění septiku. Termín: 30.06.2019 
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Účastníci řízení: 

AKUMAL s.r.o., IČO 25420038, U Srnčího dolu č.p. 2165/11, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 
 
Odůvodnění: 

Dne 17.05.2018 byla provedena kontrola (vodoprávní dozor) zaměřená na dodržování 
příslušných ustanovení vodního zákona, především na způsob likvidace odpadních vod 
z objektu č. p. 2165 na st. p. č. 3159 v ul. U Srnčího dolu k. ú. Jablonec nad Nisou jehož 
vlastníkem je AKUMAL s.r.o., IČO 25420038, U Srnčího dolu č.p. 2165/11, 466 01  Jablonec 
nad Nisou 1 (dále jen „kontrolovaný“). Na místě kontroly byl přítomen jednatel společnosti paní 
Blanka Vasková, nar. 16.07.1956, Dalešická 4101, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou. 
Výsledkem kontroly bylo zjištění, že zmíněný objekt je odkanalizován přes septik do veřejné 
kanalizace a závěrem kontrolního zjištění bylo konstatování, že se jedná o porušení § 18 odst. 
3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které 
stanovuje: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno 
vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod…“. Věc bude 
řešena ve správním řízení. Protokol o kontrole byl zaslán kontrolovanému sdělením ze dne 
05.06.2018 č. j. 45085/2018 s poučením, že má právo podat námitky proti kontrolním zjištěním 
uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.  

Dne 18.06.2018 byly správnímu orgánu doručeny námitky o třech bodech. Námitkou č. 1 je 
nesouhlas s porušením ustanovení § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, jelikož se 
tento zákon vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je užívá trvale alespoň 50 fyzických 
osob nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody je 10 
m3 a více. Bylo poukázáno na to, že ani jeden údaj kontrolovaný objekt nesplňuje. Námitkou č. 
2 byl nesouhlas se zaprotokolovaným kontrolním zjištěním, a to, že je odkanalizován přes 
septik se třemi komorami do kanalizace. Kontrolovaný namítal, že tuto skutečnost kontrolovaný 
nezjišťoval, nekontroloval, pouze konstatoval do zápisu do protokolu. Třetí námitka 
nesměřovala ke kontrolním zjištěním a správní orgán se jí nezabýval. 

Sdělením ze dne 22.06.2018 č. j. 56381/2018 správní orgán oznámil kontrolovanému, že 
s námitkami proti kontrolním zjištěním se vypořádá v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, v navazujícím správním 
řízení. Aby však vyhověl námitce č. 2, oznámil konání vodoprávního dozoru na den 14.08.2018 
k řádnému dokončení kontroly. 

Při kontrole byla poskytnuta součinnost ze strany kontrolovaného, bylo umožněno nahlédnutí 
do otevřeného septiku a následným spláchnutím na toaletě v domě bylo potvrzeno napojení 
odpadních vod do septiku. Výsledek dokončení kontroly tedy potvrdil závěry z předešlého 
šetření. Sdělením ze dne 22.08.2018 č. j. 71524/2018 byl kontrolovanému zaslán protokol 
o kontrole opět s poučením, že má právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu. Svého práva 
kontrolovaný využil a doručil dne 04.09.2018 námitky proti výsledku kontroly prakticky 
ve stejném znění jako v bodě 1. předešlých námitek. 

Sdělením ze dne 10.09.2018 č. j. 78238/2018 správní orgán oznámil kontrolovanému, že 
s námitkami proti kontrolním zjištěním se vypořádá v souladu s ust. § 14 odst. 3 kontrolního 
řádu, v navazujícím správním řízení. 

Dne 12.09.2018 pod č. j. 79208/2018 oznámil správní orgán zahájení řízení o uložení opatření 
k odstranění zjištěných závad dle § 110 odst. 1 vodního zákona, a to v tomto rozsahu: 

− předložit návrh připojení objektu č. p. 2165 v ul. U Srnčího dolu, k. ú. Jablonec nad Nisou, 
na veřejnou kanalizaci přímo formou přípojky splaškové kanalizace a zároveň předložit 
návrh k odstranění septiku. Návrhy, dle platné legislativy, budou předloženy vodoprávnímu 
úřadu Magistrátu města Jablonec n. N. Termín: 31.12.2018 

− samotná realizace přípojky a odstranění septiku. Termín: 30.06.2019 

Zároveň stanovil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení k uplatnění námitek. Oznámení bylo 
doručeno účastníkovi řízení dne 17.09.2018. Ve stanovené lhůtě dne 27.09.2018 byly 
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správnímu orgánu doručeny námitky ve stejném znění jako námitky proti obsahu a závěru 
kontroly. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích v ust. § 1 odst. 3 písm. konstatuje: „Tento zákon se 
vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo 
pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a 
více.“ a na vodovody a kanalizace provozně související. Z pohledu účastníka řízení se jedná 
o mylný výklad zákona, jelikož kanalizace města Jablonec nad Nisou je ukončená čistírnou 
odpadních vod (nacházející se ve městě Liberci) a tuto zcela jistě využívá více jak 50 fyzických 
osob nehledě na roční produkci odpadních vod. Vodoprávní úřad nemá v tomto případě pochyb 
o porušení ustanovení § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, které konstatuje: „V 
případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této 
kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod…“. 

Z tohoto důvodu vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 81 správního řádu lze odvolat, a to do 15 dnů ode dne 
jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
Podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. 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. Mgr. Ivana Řimnáčová   v.r. 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí  

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Vrabcová 
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