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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Dne 29. září 2020 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje Vaši žádost ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K jednotlivým
bodům Vaší žádosti uvádíme následující:
k bodu 1)
V místní části Juřinka města Valašské Meziříčí není krajským úřadem povoleno žádné vypouštění
odpadních vod do vod povrchových. Celá událost havarijního znečištění vodního toku Bečva je
v šetření Policie České republiky, která své šetření zatím neuzavřela, není proto známo, kterým
vyústěním došlo k úniku kyanidu do Bečvy. Nicméně pro další upřesnění uvádíme:
Do působnosti Krajského úřadu Zlínského kraje dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. k) a písm. l)
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen vodní zákon) a dle ustanovení § 28 písm. e) a 33 písm. a) zák. č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci) patří povolovat
vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více a povolovat vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle přílohy č. 1
vodního zákona.
Ve městě Valašské Meziříčí a níže po toku vodního toku Bečva na území Zlínského kraje se jedná
o tato povolení k vypouštění odpadních vod:
1. Povolení z výustního potrubí z čistírny průmyslových odpadních vod společnosti
ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm na parc. č. 977/2 v k.ú. Krásno nad Bečvou
(souřadnice výustního objektu X: 1138286.79, Y: 497888.31)
2. Povolení z výustního potrubí z městské čistírny odpadních vod Valašské Meziříčí, která je
ve vlastnictví dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
a společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na parc. č. 977/7 v k.ú. Krásno nad
Bečvou (souřadnice výustního objektu X: 1138098.02, Y: 497943.91)
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3. Povolení z výustního potrubí z čistírny odpadních vod společnosti DEZA, a.s. Valašské
Meziříčí na pozemku parc. č. 487 v k.ú. Příluky (obec Lešná), (souřadnice výustního
objektu X: 1136850, Y: 498760)
k bodu 2)
Krajský úřad Zlínského kraje nevydával žádné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizací
na území města Valašské Meziříčí.
K bodu 3)
V povoleních k vypouštění odpadních vod do vod povrchových mají uvedeny mimo jiné ukazatele
i kyanidy celkové a kyanidy snadno uvolnitelné společnost ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod
Radhoštěm a DEZA, a.s. Valašské Meziříčí.
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