1. Identifikační číslo:
50 Jakost vod
2. Kód:
13.2
3. Pojmenování (název) životní situace:

Chtěl bych si vybudovat pro likvidaci splaškových vod z rodinného domu / objektu domovní
čistírnu odpadních vod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Stanovisko k vydání povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
v platném znění (dále jen „vodní zákon“)
4. Základní informace k životní situaci:
Stanovisko je třeba k vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, ze zdrojů do 10 000 EO
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické nebo právnické osoby
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního
zákona):
• žádost o stanovisko k vypouštění odpadních vod
• mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 ( popřípadě v jiném měřítku ) se schématickým
zákresem místa vypouštění odpadních vod
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění
odpadních vod
• posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod
• jednoduchou projektovou dokumentaci
• kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení
k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným
vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud
je má žadatel k dispozici
• stanovisko
příslušného
správce
vodního
toku
k
požadovanému
nakládání
s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
• údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká
vodního toku
• údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném
průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v
místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se
žádost o povolení týká vodního toku
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně státního podniku Povodí
Odry na ulici Varenská 49, 701 26 Ostrava, s uvedením veškerých náležitostí.
8. Na které instituci životní situaci řešit:
Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací.
9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací. Ulice Varenská
49, 701 26 Ostrava.
Kontaktní osoby viz bod č. 26.
V pracovních dnech v dopoledních hodinách nebo po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
viz. bod č. 6
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o stanovisko k vypouštění odpadních vod.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty z hlediska vodního zákona nejsou stanoveny, stanoviska jsou vydána ve lhůtě do 30 dní.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Správce dotčeného vodního toku v případě, že není ve správě státního podniku Povodí Odry.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podání je možno učinit v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu info@pod.cz nebo
zasláním datové zprávy do datové schránky wwit8gq.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
•
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v
platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy:
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
• 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.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
21. Nejčastější dotazy:
22. Další informace:
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, oddělení péče o jakost vod
26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Potiorová (596 657 272), Ing. Karin Janoušková (tel. 596 657 267)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.12.2017
28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.12.2017
29. Datum konce platnosti popisu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-

