Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň
tel.: +420 377 993 411, fax: + 420 377 993 419
IČO: 41 69 32 05, ID datové schránky: 82bdy9x
e-mail: pl.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

PROTOKOL O KONTROLE
Kontrola je prováděna na základě ust. § 112 odst. 1 a ust. § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) (dále jen „kontrolní
řád“), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
Kontrolní orgán:
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“)
Kontrolující:
Ing. Lukáš Kalina (číslo služebního průkazu: 523)
Kontrolovaná osoba:
Název:
obec Čilá
Sídlo:
Čilá 6, 338 08 pošta Zbiroh
IČO:
00574007
Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovanou osobu podle § 5 odst. 2 zákona
č. 255/2012 Sb.:
Ing. František Hájek (starosta)
tel.: +420 736 135 120
Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních
údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních
údajů“.
Předmět kontroly:
Předmětem je dne 8. 2. 2022 telefonicky ohlášená kontrola nakládání s povrchovými vodami,
konkrétně vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace zakončené volnými kanalizačními
výpustěmi (dále jen „VKV“) do vod povrchových obce Čilá.
Kontrola je provedena na základě plánu inspekční činnosti ČIŽP na rok 2022 v rámci specifického
úkolu č. 3: „Prověrka vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí“.
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:
předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP na místě kontroly.
Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 18. 2. 2022
Čas provedení kontroly na místě: 18. 2. 2022
Kontrolující při zahájení kontroly na místě předložil kontrolované osobě nebo povinné osobě
pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP.
Poslední kontrolní úkon:
provedení kontroly na místě.
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Den provedení posledního kontrolního úkonu: 18. 2. 2022
Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:
Kontrolované období bylo stanoveno od 1. 1. 2020 do 18. 2. 2022.
Popis kanalizace
V obci je 18 trvale bydlících obyvatel. Dle sdělení je v obci pouze dešťová kanalizace zakončená
1 výpustí, odkud je odpadní voda vypouštěna do strže a následně po cca 500 m do toku Berounky.
Do kanalizace jsou sváděny dešťové vody z příkopů u komunikaci patřící Plzeňskému kraji. Byly
nalezeny 4 vpusti a několik sem svedených rour z okapů od přiléhajících nemovitostí.
Dle sdělení si lidé v obci řeší odpadní vody z nemovitostí každý sám za sebe (žumpy, DČOV
apod.).
Majetkoprávní stav
Objekt je ve vlastnictví a provozování kontrolované osoby.
Vodoprávní stav
Dnešního dne nebylo předloženo žádné platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových z kanalizace obce. Nebyly předloženy žádné výsledky
(protokoly) rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod, kanalizační řád, provozní řád apod.
Během kontroly na místě byla zkontrolována předmětná výpust (orientační umístění GPS
49.9618525N, 13.7420114E). Z výpusti byl pozorován výtok vod v řádu cl/s, které byly senzoricky
posouzeny jako vody odpadní. Dno roury pokrýval typický šedavý povlak řas indikující splaškový
charakter vypouštěných odpadních vod. V okolí výpustě byly rovněž nalezeny šedé sedimenty.
Vytékající odpadní vody byly lehce šedavě zabarvené. Pan starosta souhlasil s hodnocením těchto
vypouštěných vod jako vody odpadní. Z tohoto důvodu nebyl odebírán vzorek pro provedení
rozborů vypouštěných odpadních vod. Dle sdělení nedochází k vypouštění odpadních vod
kontinuálně.
Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:
Zjištěné skutečnosti považuje ČIŽP za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, za což se
předpokládá v následném přestupkovém řízení uložit pokutu dle ust. § 125a odst. 1 písm. b)
vodního zákona.
Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:
– dle textu, jak jsou výše průběžně uvedeny v textu zjištění ČIŽP
Byla pořízena fotodokumentace: ano (4 fotografie)
Byly odebrány vzorky: ne
Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly: bez
vyjádření
Podpisy kontrolních pracovníků ČIŽP:
(podepsáno elektronickým podpisem)
Ing. Lukáš Kalina
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Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 kontrolního řádu právo podat námitky proti
kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u ČIŽP, Oblastního inspektorátu Plzeň.
Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z
námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
Datum vyhotovení: 18. 2. 2022
Kontrolované osobě bude kopie tohoto protokolu zaslána do datové schránky.
Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 3 strany.
Stejnopis č. 1 – ČIŽP
Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba
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