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Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství obdržel dne 29. 07. 
2022i Vaše podání, jehož obsahem byla žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K jednotlivým dotazům v režimu tohoto zákona Vám 
níže sdělujeme následující: 
 
a) Doba vyřízení stížnosti byla překročena, kde je náprava? 

Vodoprávní úřad s danou záležitostí průběžně zabýval již od měsíce ledna 2022. Dne 11. 03. 2022 bylo 
provedeno šetření, kterého jste se zúčastnil. Odpovědný pracovník náhle na delší dobu onemocněl. 
Z těchto důvodů byla lhůta vyřízení bohužel překročena. Vodoprávní úřad přijme opatření, aby se 
obdobná situace již neopakovala. Za tuto skutečnost se velmi omlouváme. 
 

b) Jak zjednáte nápravu postupu vašeho pracoviště, který, jak právě zjistili a konstatovali na Krajském 
úřadě Pardubického kraje, byl v rozporu se správním řádem? 
Tato otázka souvisí s odpovědí, která je uvedena v bodě a). 
 

c) Kde je omluva za poškození mých práv? Kdo je vinen nečinností a jak mi bude újma kompenzována? 
Vyžaduji omluvu se zdůvodněním. A hned.  
Opakovaně se Vám za nedodržení lhůty omlouváme. 
 

d) Jak bude potrestána osoba odpovědná, která nekonala v souladu se správním řádem a promarnila 
můj čas a čas i prostředky (a důvěru) daňových poplatníků?  
Se zodpovědnou osobou byla věc řádně projednána a byla upozorněna na jednoznačné dodržování 
správních lhůt. 
 

e) Jaké kroky povedete k tomu, aby se věc neopakovala, aby znovu nedošlo k ignoraci občanských práv a 
práv na informace, k prodlení doby jasně vymezené na vyřízení stížnosti?  
Vodoprávní úřad se při vyřizování takových to stížností bude více soustředit na dodržování správních 
lhůt. Jedná se zejména o problémy, které případně budeme řešit mezi fyzickými osobami. 
 

f) Jaké materiály ze svého šestiměsíčního šetření pořídila osoba pověřená mojí stížností ze 3. ledna? 
Žádám o sdělení faktů v protokolu, soupisu.  
Osoba pověřená vyřizováním Vaší věci v březnu tohoto roku provedla rekognoskaci terénu a nestihla 
z důvodu nemoci pořídit záznam. Z těchto důvodů se opětovně velmi omlouváme. V této souvislosti 
proběhlo 10. 08. 2022 místní šetření, ze kterého jste se omluvil. 
 



 

g) Existuje nějaký soudní výrok omezující naše vlastnická práva na našem pozemku, na kterém se 
nachází cizí nezajištěný septik?  
V této věci nepřísluší vodoprávnímu úřadu nějak řešit vlastnická práva. 
 

h) Je možná provozovat septik na cizím pozemku bez věcného břemena, právního výroku?  
Jedná se o právní problém a řešení věcných břemen spadá do kompetence jiného orgánu. 
 

i) Je legální znečišťovat cizí půdu v osobním vlastnictví, vzduch a vodu?  
Nelze znečišťovat půdu, vzduch ani vodu. 
 

j) Může překračovat hranici pozemku ten, kdo má zajišťovat svůj septik, jestliže k cizímu pozemku, na 
který septik přesahuje, nemá vlastnické právo ani věcné břemeno ani jiný soudní výrok?  
Jedná se o právní problém a nepřísluší rozhodovat vodoprávnímu úřadu. 

 
k) Pakliže ne, je legální, aby byl provozován septik s otevřenou a přetékající nezajištěnou hladinou, 

vypařujícími volně do ovzduší chemikálií a fekálií, kde se může kdykoliv utopit člověk či zvíře a 
otevřený fekální a chemikální septik je nesporně obecním ohrožením dle trestního zákoníku?  
K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je třeba povolení vodoprávního 
úřadu. 
 

l) Neexistuje snad povinnost pro občany města vlastnící obytný dům s trvalým pobytem připojit se ke 
kanalizaci, pokud kanalizace v ulici se nalézá? V ulici Hrabalova existuje kanalizace.  
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, může obecní úřad uložit povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky 
možné 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru 
 
 
Otto Sigmund 
v zastoupení 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 


