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Nakládání s odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 S., o vodách  
 
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony je v převážné většině 
účinný od 1. února 2021 (dále jen „vodní zákon“).  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen 
„vodoprávní úřad“) by rád zástupce obcí upozornil na jednu změnu, která se dotýká nejen investiční 
přípravy obcí, ale rovněž samotných obyvatel. 
 
Vodní zákon ve svých úvodních ustanoveních konečně dává jasnou a konkrétní hierarchii nakládání 
s odpadními vodami a s vodami vzniklými dopadem atmosférických srážek, a to: 
„Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních 
vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují 
přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v 
nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro 
jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným 
využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna 
stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 
nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby“. 
 
V souvislosti s výše uvedeným však vodní zákon zakládá povinnost v případě vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a podzemních, tyto vypouštět pouze na základě vydaného 
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s ustanovením § 8 
vodního zákona. 
 
Správní úřad informuje zástupce obcí, že s ohledem na stávající situaci bude v roce 2021 provádět 
namátkové kontroly likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí. 
 
 
 
             „Otisk úředního razítka“ 
           Ing. Petr Filipec, v.r. 
          vedoucí odboru životního prostředí 
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Rozdělovník:  
Obec Vlkov, Vlkov 120, 55101 Jaroměř 1 
Obec Rasošky, Rasošky 50, 55221 Rasošky 
Obec Nový Ples, Nový Ples 28, 55101 Jaroměř 1 
Obec Jasenná, Jasenná 68, 55222 Jasenná 
Obec Šestajovice, Šestajovice 70, 55101 Jaroměř 1 
Obec Dolany, Dolany 32, 55201 Dolany u Jaroměře 
Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 55212 Heřmanice nad Labem 
Obec Hořenice, Hořenice 42, 55101 Jaroměř 1 
Obec Velichovky, Na zátiší 1, 55211 Velichovky 
Obec Zaloňov, Zaloňov 46, 55101 Jaroměř 1 
Obec Rožnov, Rožnov 72, 55101 Jaroměř 1 
Obec Rychnovek, Rychnovek 50, 55225 Rychnovek 
Obec Chvalkovice, Chvalkovice 130, 55204 Chvalkovice v Čechách 
Obec Velký Třebešov, Velký Třebešov 2, 55202 Velký Třebešov 
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