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Vlasatice 03.03.2015
Vyjádření k zahájenému správnímu řízení sp. zn. 1415702/15
Dne 23.02.2015 bylo do datové schránky Obce Vlasatice (dále jen „Obec“) jako účastníku řízení doručeno Oznámení o
zahájení správního řízení spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se k zahájení správního řízení a seznámení s podklady
rozhodnutí v řízení sp. zn. 1415702/15 vedeném ve věci uložení pokuty spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se
k podkladům rozhodnutí ze dne 16.02.2015 (dále jen „Oznámení“) vydané Českou inspekcí životního prostředí, a současně
bylo Obci doručeno touž cestou Usnesení ze dne 16.02.2015 stejné spisové značky a čísla jednacího (dále jen „Usnesení“),
kterým se Obci stanovuje pod bodem I, aby ve lhůtě 10 dní ode dne doručení tohoto Usnesení navrhla důkazy či jiné návrhy
v tomto řízení, a pod bodem II, aby se v následné lhůtě dalších 5 dní po lhůtě stanovené bodem I vyjádřila před vydáním
rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí v tomto řízení.
Obec jako účastník řízení ve lhůtě k tomu Vaším úřadem stanovené si dovoluje reagovat touto cestou a podává následující:
Správní řízení zahájené Vaším úřadem pod shora uvedenou spisovou značkou je vedeno ve věci uložení pokuty za správní
delikt podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona, kterého se Obec měla dopustit tím, že při kontrole Vašeho úřadu dne
01.10.2014 bylo v k. ú. Vlasatice zjištěno vypouštění odpadních vod z Obce Vlasatice, a to z vyústění dešťové kanalizace
do otevřené strouhy zaústěné do toku Miroslávka, a to bez platného povolení.
Jak vyplynulo z protokolu o kontrole ze dne 01.10.2014, na který si dovolujeme touto cestou v plném rozsahu odkázat, je
zřejmé, že zaústění dešťové kanalizace, dobudované v Obci v r. 1975, je vzdáleno od toku Miroslávka asi 100 m a do
tohoto toku je voda z dešťové kanalizace odvedena otevřenou strouhou. Zaústění otevřené strouhy do toku Miroslávka
nebylo přístupné z důvodu podmáčeného terénu, zvýšené hladiny vodu v toku a hustého porostu v místě zaústění. Vyústění
dešťové kanalizace, jak plyne z protokolu o kontrole, nebylo viditelné, bylo zaplaveno vodou.
Na základě vlastního šetření Obce bylo zjištěno, že toto vyústění se nachází na pozemku p. č. 2540/14 v k. ú. Vlasatice,
kterýžto pozemek není ve vlastnictví Obce – v současné době je dle aktuální evidence katastru nemovitostí jako vlastník
této nemovité věci zapsán pan Tomáš Vítek, bydlištěm Horní 547, Moravský Beroun.
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Dle názoru Obce nelze jednoznačně prokázat, jak sami zjistili zástupci ČIŽP při kontrole dne 01.10.2014, že by znečištění
Olbramovického potoka bylo výlučně způsobeno jen vypouštěním odpadních vod z dešťové kanalizace Obce do toku
Miroslávka, který je přítokem Olbramovického potoka. Tato skutečnost rovněž vyplývá ze závěrů kontrolního zjištění
obsaženého v protokolu o kontrole ze dne 01.10.2014.
Na základě následně provedeného šetření realizovaného ihned po doručení Vašeho Oznámení a Usnesení byly dohledány
archivované dokumenty Obce, resp. tehdejšího MNV Vlasatice, který v pozici investora dešťovou kanalizaci v této lokalitě
tehdy budoval. Rovněž byl neprodleně kontaktován předseda tehdejšího MNV Vlasatice, pan František Kret, který se
vyjádřil tak, že občané byli na veřejných zasedáních v rámci realizované akce informováni, jakým způsobem se mají
napojovat na budovanou kanalizaci s tím, že tato slouží pouze pro odvod dešťové vody. Obec se v této souvislosti domnívá,
že není v jejich reálných možnostech zjistit, kdo a jakým způsobem mohl tuto dešťovou kanalizaci narušit a využít
způsobem nesouladným se schváleným způsobem jejího využití, tedy výlučně odvodu dešťové vody.
Obec vyjadřuje v této souvislosti své přesvědčení, že daná problematika bude v brzku vyřešena, neboť se snaží o
vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod již od roku 2004, kdy na základě smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Vlasatice, Troskotovice a Litobratřice byl vytvořen svazek obcí s názvem “Odkanalizování obcí
Zapálaví“. Tomuto svazku se podařilo vypracovat projektovou dokumentaci na odkanalizování všech tří obcí, ale z důvodu
nezajištěného financování z dotačního titulu SFŽP nebyl projekt bohužel realizován. Obec Vlasatice se však i přes tento
neúspěch rozhodla v odkanalizování Obce dále pokračovat sama a nyní probíhá výběrové řízení veřejné zakázky „Vlasatice
– kanalizace a ČOV“ Projektová a inženýrská činnost. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dne 10.02.2015 na úřední
desce Obce. Dojde-li k dokonání tohoto záměru a úspěšné realizaci díla a uvedení čističky odpadních vod spolu se
zbudovanou splaškovou kanalizací do provozu, bude Obec striktně trvat na připojení všech domácností k této kanalizaci,
aby bylo do budoucna zamezeno nežádoucí a nekontrolované možnosti znečištění přírodního prostředí.
Obec si tímto dovoluje zdvořile požádat o přihlédnutí ke všem aspektům posuzované věci, vědoma si závažnosti stávající
situace a jejího dopadu na životní prostředí a domnívajíce se, že není nade vší pochybnost prokázán původce znečištění,
žádá tímto Váš úřad o uvážení a shovívavost při stanovení sankce.
V úctě

Obec Vlasatice
Pavel Procházka, starosta
Rozdělovník:

- 1x ČIŽP
- 1x Obec Vlasatice
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