Výklad č. 82 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad sekce vodního hospodářství

Č.j.: 19846/2007-15100

Věc: Vodní tok zaústěný do kanalizace
[k § 43 vodního zákona]

Dotaz:
Výkladovou komisí pro zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
nám byla postoupena následující žádost o výklad:
„Vodní tok je definován v § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
kanalizace pro veřejnou potřebu v § 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, v platném znění. Z předmětných definic na první pohled vyplývá, že se
jedná o dvě nesouvisející věci.
Ve skutečnosti jsou vodní toky v některých případech zaústěné do kanalizace, a to buď
do kanalizace pro veřejnou potřebu, nebo do kanalizace, která je pouze vodním dílem a nelze
na ni aplikovat režim kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb.
K problematice zatrubněných koryt vodních toků přijala výkladová komise výklad již
dne 4. 8. 2004.
V této souvislosti žádáme výkladovou komisi o stanovisko k následujícím dotazům:
Je v souladu se zákonem situace, kdy na stejný úsek vodního toku je uplatněn vodního
toku i režim kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. kromě správce vodního toku určeného
ministerstvem existuje na stejný úsek vodního toku kolaudační rozhodnutí vodoprávního
úřadu, které určitý úsek toku označuje za kanalizaci pro veřejnou potřebu, případně veřejnou
kanalizaci dle názvosloví platného do 1. 1. 2002. Nebo se pojmy vodní tok a kanalizace pro
veřejnou potřebu vylučují s tím, že úseky vodního toku a kanalizace pro veřejnou potřebu se
na toku podle režimu střídají?
Je předmětný výklad z 4 .8. 2004 aplikovatelný i na případ, kdy je vodní tok sveden
do kanalizace pro veřejnou potřebu?
Předmětný problém se dotýká více vodárenských společností, ale i vodoprávních
úřadů.“

Výklad:
Oddílná kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem
srážkových vod je definována v ustanovení § 1 odst. 3 a § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.,
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o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oddílná kanalizace vodním
dílem, které slouží k nakládání s povrchovými vodami, a tedy vyžaduje užívání tohoto
vodního díla i povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona,
tj. povolení k nakládání s povrchovou vodou – odvádění povrchové vody.
Pokud se v konkrétním případě jedná o oddílnou kanalizaci s povoleným nakládáním
s povrchovou vodou – odváděním povrchové vody, tedy jednoznačně daným účelem tohoto
vodního díla, vodní tok zaústěný do oddílné kanalizace v ní již není vodním tokem, ale pouze
povrchovou vodou.
Stejný závěr platí i pro jednotnou kanalizaci sloužící k odvádění odpadních vod
vzniklých odtokem odpadních vod a povrchových vod, jak je definována ve výše uvedených
ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního
zákona. Vodní tok zaústěný do jednotné kanalizace v ní již není vodním tokem, ale odpadní
vodou.
Uvedeným výkladem není dotčena platnost výkladu Ministerstva zemědělství České
republiky – úseku vodního hospodářství k vodnímu zákonu č. 16 (čj. 23882/2003-6020
ze 4. srpna 2004).
V Praze dne 19. května 2008
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