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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

odbor životního prostředí 

Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01 

Č. spisu: SBYS 23794/2022/OŽP/Ji V Bystřici nad Pernštejnem 

Č. j.: BYS 24220/2022/OŽP/Ji dne 2. 12. 2022 

ROZHODNUTÍ 
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A ZMĚNA POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Výroková část: 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“), jako 

vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 

zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení přezkoumal žádost o změnu 

povolení k nakládání vodami, kterou dne 22. 11. 2022 podal 

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (IČO 60552662), Výstaviště 405/1, 

603 00 Brno 

(dále jen „oprávněný“) a na základě tohoto přezkoumání: 

I. Podle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona oprávněnému 

p r o d l u ž u j e  d o b u  p l a t n o s t i  p o v o l e n í  k  n a k l á d á n í  s  v o d a m i ,  

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydaného dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního 

zákona rozhodnutím odboru ŽP pod č. j. OŽP/21169/2012/Pe dne 28. 11. 2012 k vypouštění 

odpadních vod z veřejné čistírny odpadních vod místní části Švařec jednou výustí do vodního toku 

IDVT 10100010 Svratka, a to 

do 30. listopadu 2032. 

II. Podle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona oprávněnému 

m ě n í  p o v o l e n í  k  n a k l á d á n í  s  v o d a m i ,  

k  v y p o u š t ě n í  o d p a d n í c h  v o d  d o  v o d  p o v r c h o v ý c h  

vydané dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona rozhodnutím odboru ŽP pod č. j. OŽP/21169/2012/ 

/Pe dne 28. 11. 2012 k vypouštění odpadních vod z veřejné čistírny odpadních vod místní části Švařec 

jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka, následovně: 

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 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 povoluje nakládání 

s vodami, tj. vypouštění odpadních vod (dále také jen „OV“) z veřejné čistírny odpadních vod 

místní části Švařec (dále také jen „ČOV“) jednou výustí do vodního toku IDVT 10100010 Svratka. 

Místo vypouštění: 

katastrální území Švařec 

parcelní čísla druh pozemku 574/1 vodní plocha 

hydrogeologický rajon 6560 

útvar podzemních vod 65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část 

hydrologické pořadí povodí 4-15-01-0450 

útvar povrchových vod DYJ_0380 – Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka) 
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vodní tok IDVT 10100010 – Svratka 

orientační poloha S-JTSK X: 1122694.93, Y: 613329.51 

popis místa vypouštění stávající vyústění do koryta vodního toku 

Údaje o povolovaném vypouštění: 

druh vypouštěných OV odpadní vody přečištěné na komunální ČOV 

ČOV název, typ ČOV Švařec – komunální ČOV, typ BC 65-D 

způsob čištění OV mechanicko-biologický 

počet napojených EO projektovaná kapacita ČOV 480 EO, napojeno 19 EO 

způsob měření objemu OV Thomsonovým přelivem a ultrazvukovou sodnou 

způsob měření jakosti OV 4x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení 

vlády č. 401/2015 Sb.) v šachtě za měrným přelivem a jejich 

laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří 

limitní množství vypouštěných OV 

Q prům (l/s) Q max (l/s) Q měs (m3/měsíc) Qrok (tis. m3/rok) 

0,6 3,36 2 000 18,400 

limitní jakost vypouštěných OV 

ukazatel  hodnota „p“ (mg/l) hodnota „m“ (mg/l) bilance (t/rok) 

CHSKCr 110 170 2,02 

BSK5 30 50 0,55 

NL 40 60 0,74 

„p“ – přípustná koncentrace ukazatelů znečištění 

„m“ – maximální hodnota ukazatele znečištění 

Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávněnému tyto povinnosti pro nakládání s vodami: 

1. Kontrola jakosti vypouštěné odpadní vody bude prováděna s četností min. 1x za 3 měsíce, typem 

vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 minut. Odběr vzorků bude prováděn v šachtě za měrným přelivem. 

Minimální rozsah sledovaných ukazatelů bude totožný s rozsahem povolených limitů. Měření 

množství vypouštěné odpadní vody bude prováděno Thomsonovým přelivem a ultrazvukovou 

sondou. 

2. Odběry a rozbory vzorků přečištěné odpadní vody budou prováděny akreditovanou laboratoří. 

3. Hodnoty stanovených limitů množství a přípustné hodnoty znečistění jsou dodrženy, pokud: 

- maximální průtok vypouštěných odpadních vod v l/s v kterémkoliv okamžiku nepřekročí 

stanovenou hodnotu při průměrných podmínkách, 

- roční množství vypouštěných OV, vyjádřené v m3/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu, 

- pro posouzení dodržení emisního limitu „p“, vyjádřeného v mg/l, zjištěného rozborem kvality 

2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni se připouští jedno 

překročení za kalendářní rok, 

- hodnota emisního limitu „m“ vypouštěného znečištění, vyjádřená v mg/l, zjištěná rozborem 

kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni, nesmí být 

překročena, 

- množství vypouštěného znečištění v kalendářním roce, vyjádřené v t/rok, stanovené jako 

násobek průměrné emisní hodnoty a ročního množství OV, nepřekročí stanovenou hodnotu. 

Průměrná emisní hodnota se stanoví jako aritmetický průměr ze všech naměřených směsných 

vzorků. 

4. Ohlašovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu nebo oprávněným subjektům bude v souladu § 4 

zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o  změně některých 

zákonů plněna prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), 

a to do konce února následujícího roku. 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Městys Štěpánov nad Svratkou (IČO 00295558), Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 Štěpánov nad 

Svratkou 

Odůvodnění: 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“) obdržel 

dne 22. 11. 2022 žádost oprávněného o změnu výše uvedeného povolení k vypouštění odpadních vod 

z ČOV Švařec podle ustanovení § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona (pod č. j. BYS 23794/2022/OŽP/Ji), 

bylo zažádáno o změnu doby jeho platnosti a o změnu limitní jakosti vypouštěných OV. Uvedeným 

dnem bylo o podané žádosti zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena potřebnými doklady dle § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 

ve znění pozdějších předpisů, a to: 

1. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (příloha 

č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.). 

2. Stávající povolení k nakládání s vodami č. j. OŽP/21169/2012/Pe ze dne 28. 11. 2012. 

3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a vodního 

toku zn. PM-45034/2022/5203/Ko ze dne 3. 10. 2022. 

4. Čistírna odpadních vod Švařec – vyhodnocení zkušebního provozu – duben 1998 – prosinec 1998. 

Další účastníci řízení – obec, správce povodí a toku, provozovatel: 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 

Oprávněný požádal o prodloužení doby platnosti stávajícího povolení k vypouštění OV č. j. 

OŽP/21169/2012/Pe vydaného dne 28. 11. 2012 s platností do 30. 11. 2022 v souladu s § 12 odst. 4 

vodního zákona před uplynutím doby jeho platnosti, a to na dobu 10 let. Zároveň požádal o změnu 

limitní jakosti vypouštěných OV, a to na hodnoty výše povolované, limitní množství vypouštěných 

OV zůstává nezměněno. 

Povodí Moravy, s. p. ve svém stanovisku zn. PM-45034/2022/5203/Ko ze dne 3. 10. 2022 uvádí, že 

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického 

stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu 

a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 

stavu/potenciálu. Zároveň souhlasí se změnou limitní jakosti vypouštěných OV na hodnoty, o které 

oprávněný požádal a které jsou výše povolovány. Vzhledem k zaniklému nařízení vlády č. 61/2003 

Sb., které bylo uváděno v původním povolení, požaduje změnu povolení vydat v jeho úplném znění 

a platnost povolení stanovit na dobu do max. 31. 12. 2027. 

Dle ohlašovaných údajů vodoprávnímu úřadu prováděných v souladu § 4 zákona č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je dlouhodobě vypouštěné množství 

OV pod stávající ponechávanou limitní hodnotou, jakost vypouštěných OV je dlouhodobě pod 

hodnotami požadované a nově povolované limitní jakosti. 

Údaj o projektové kapacitě ČOV byl v rozhodnutí opraven dle dokumentu „Čistírna odpadních vod 

Švařec – vyhodnocení zkušebního provozu – duben 1998 – prosinec 1998“, který k žádosti oprávněný 

přiložil, a to na 480 EO, který je u použité typové čistírny BC 65-D v dokumentu uveden. Rovněž byl 

aktualizován počet napojených EO na 19, dle podkladů oprávněného. Požadované a výše povolované 

nové hodnoty limitní jakosti vypouštěných OV odpovídají požadavkům na limity koncentrací 

znečištění vypouštěných OV při použití nejlepších dostupných technologií pro kategorii ČOV do 500 

EO dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
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povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

S ohledem na zánik nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a platnost nového nařízení vlády č. 401/2015 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 je 

změna povolení vydávána v jeho úplném znění. Nebyly však shledány důvody, které by měly vést 

k prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami na dobu kratší, než je uvedeno v žádosti. 

Odbor ŽP ve vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a po 

řádném posouzení předložené žádosti neshledal zákonné důvody, pro které by doba platnosti výše 

uvedeného povolení k vypouštění odpadních vod nemohla být prodloužena a pro které by nemohla 

být povolena jeho změna dle předložené žádosti, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 

použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Předložená žádost a její přílohy poskytly 

dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, proto odbor ŽP v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona 

a dle § 71 odst. 1 správního řádu rozhodl bezodkladně. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 

odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 

57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice 

nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Podané odvolání má odkladný účinek. 

Otisk úředního razítka 

 Ing. František Klimeš 

 vedoucí odboru životního prostředí 

 Ing. Kristýna Balážová, Ph.D. 

 zástupce vedoucího odboru životního prostředí 

Obdrží 

Účastníci řízení (dodejky) 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – oprávněný: 

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (IČO 60552662), Výstaviště 405/1, 603 

00 Brno, IDDS: 5mb854b  

Další účastníci řízení – obec, správce povodí a toku, provozovatel: 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IDDS: c7rc8yf 

Vyřizuje: Ing. Lukáš Jindra, tel.: 566 590 302, e-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz 

Vypraveno: 2. 12. 2022 
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