Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob
náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10 písm. d):
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 1:
„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 2:
„Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 8 odst. 6:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo
odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí
na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce
provozovatele.“

•

ustanovení § 21 odst. 1:
„Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou a nouzového odvádění odpadních
vod za krizové situace upravují zvláštní právní předpisy, v jejichž rámci provozovatelé
vodovodů nebo kanalizací podle svých možností zabezpečují odborné služby.“

•

ustanovení § 21 odst. 2:
„Za krizové situace jsou provozovatelé povinni informovat na vyžádání ministerstvo
a orgány krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou.“

•

ustanovení § 22 odst. 1:
„Veřejnou službou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovatele v oboru
zásobování vodou a odvádění odpadních vod, která
a) přesahuje zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není smluvně
zajištěna, zejména činnost při ohrožení veřejného zdraví, majetku a veřejného
pořádku, nebo
b) vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat dodávku vody
nebo odvádění odpadních vod podle tohoto zákona.“

•

ustanovení § 22 odst. 2:
„Povinnost veřejné služby lze uložit provozovateli, který má k jejímu zajištění
vytvořeny potřebné podmínky; tato povinnost vzniká rozhodnutím příslušného orgánu
veřejné správy (§ 26 až 28). Rozhodnutí se vydává na dobu určitou, nejdéle však na
dobu 6 měsíců. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“

•

ustanovení § 22 odst. 3:
„Prokázané náklady vzniklé provozovateli, kterému byla rozhodnutím příslušného
orgánu veřejné správy uložena povinnost veřejné služby, hradí tento orgán veřejné
správy.“

•

ustanovení § 23 odst. 1:
„K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením
se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen
"ochranná pásma").“

•

ustanovení § 23 odst. 2:
„Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů
a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma
vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena.“

•

ustanovení § 23 odst. 3:
„Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti
podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.“
•

ustanovení § 23 odst. 4:
„Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných
případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad
k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního
řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených
osob.“

•

ustanovení § 23 odst. 5:
„V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení
či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační
stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
d) provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.“

•

ustanovení § 23 odst. 6:
„Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle
odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem.
Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit
a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.“

•

ustanovení § 23 odst. 7:
„Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný
vodoprávní úřad u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle
zvláštních právních předpisů u činností uvedených pod písmeny a), c) a d).“

•

ustanovení § 23 odst. 8:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze
smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci
žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo
kanalizační stoky a další údaje podle zvláštního zákona. Při zasahování do terénu,
včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je
stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad

neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství
vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci
nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem
vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze
smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.“
•

ustanovení § 36 odst. 1:
„Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu
s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle
§ 8 odst. 6. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení
připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky
pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.“

•

ustanovení § 36 odst. 2:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání
smluv podle § 8 odst. 5 smluvně pověřen, nesmí při uzavírání smlouvy podle
§ 8 odst. 5 jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele
diskriminovat.“

•

ustanovení § 36 odst. 3:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu
zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před uzavřením písemné smlouvy
podle § 8 odst. 6, o
a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli
smlouvou podle § 8 odst. 2,
b) jakosti dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních
vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,
c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění
vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod a o možných výjimkách,
d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně
zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
e) technických požadavcích na přípojky,
f) pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně
struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a stočné, podle
§ 29 odst. 3 písm. c),
g) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,
h) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění,
včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

i)

j)
•

možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod
a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod
a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají,
případných smluvních pokutách.“

ustanovení § 36 odst. 4:
„Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny
informace o podmínkách pro uzavření smlouvy podle § 8 odst. 6 uvedených
v odstavci 3.“

Aktualizováno k datu: 1. listopad 2009

