JAK po§TupovAT v pŘípnnĚ

EKol-oGlcxÉ HavÁnlr NA voDNím roxu
zpracováno na zákíadě padktadů ČtŽP

Několik rad a návodů, jak postr.lpovat:
1.Při zjištění ekologické havárie
2"Prijednání s orgány státní správy ve vybraných případech
3,Při likvidaci některých nebezpečných látek apod,
1.

?ři zjištění ekolagické havárie

Co dělat, když zaznamenám ...
.,,znečištěnou odpadní vodu vytékajícíz dešt'ovéhooddělovače v bezdeštném
období?
,,.znečišt'ovánípovrchových vod z plavidel plovoucích nebo ukotvených na
povrchových vodách?
..,rozsáhlejší znečíštěnívolného terénu cizorodou látkou {např. ropnou látkou nebo
chemikálií} nebo únik závadné látky z potrubí či z dopravního prostťedku (např. při
dopravní nehodě)?
.,,skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody
{např, ropné látky nebo volně skladované pevné látky, např. sali apod.) na volně
přístupném rnístě?

Podle možnostízajistěte důkaznímateriál - fotodokurnentaci, videosnímek, popř.
svědectví důvěryhodné osoby - a kontaktujte uživatele rybářského revíru nebo přímo
ČnS §tředočeský úzen"lní svaz na telefonních číslech. 224§34984 nebo 602123905
a 602594221 a situaci ohlaste místně příslušnémuobeenímu úřadu s rozšířenou
působností,dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnémuOl ČtŽP,

"

Když je povrchová voda zjevně znečištěna (vizuálně nebo pachově} - např.
výskyt nepřirozené barvy vody, uýskyt většíhonrnožství pěny, plovoucích látek na
hladině apod. Nah|aste záležitost Hasičsk*mu záchrannérnu sboru, případně Policil
ČR, správci Povodí nebo přísíušnémuoblastnímu inspektoratu ČlŽP,

.

Pokud dochází k nepovolenérnu vypouštěníodpadních vad do povrchových vod
nebo na volný terén (např" z autocistenny nebo z volně položenéhadice apod"},
urychleně uvědor"nte Policii ČR, r-rživatele rybářskóho revíru, dále obecní úřad s
rozšířenou působnastí,správce Povodí nebo příslušnýoblastní inspektorát ČlŽP.

.

Když dojde k úliynu většíhornnožství ryb nebo když je pozo1,ováno neobvyklé
chování ryb, popř. dalšícl,tvodních živočichů,je třeba podle možrrostízajistit důkazní
materiál (fotodokurnentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a
situaci ohlásit rnístně příslušnémuobecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále
případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnémuOl ČlŽP. V první řadě je nutné
úhyn ryb oh§ásit místnímurybářskému správci MO ČR§, která danou lokalitu či revír
užívá.
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Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach nebo chut', zejrnéna když
zjištěná skutečnost můžesouviset s činnostímimo hranice dané nemovitosti,
odeberte vzonek vody a situacl ohlaste místně příslušnémupověřenému obecnírnu
úřadu, popř, příslušnómu Oi ČlŽP"
V akutních případech je možnénrimo běžnou pracovní dobu kontaktovat určený
mobi}ní telefon pracovníka oblastního inspektorátu, kte|ý je určen pro řešení
havarijních situací, (viz, rubrika Kontakty na www,cizp"cz.}
.,. uhyn ryb, ptáků, raků atd. v řece či na rybníce?

nadrněrné ohrožování volně žijícíchživočichůnebo rostlin, např. terénními
úpravami?
.,, nepo\rolené stavební činnosti ve volné přírodě?
".,

"",

ničeníjeskyní?

,,, ničenípamátného stromu?

Obraťte §e na ČtŽP, protože se jedná o porušování ustanovení zákona o ochraně
přírody a krajiny, Podle možnostíjetřeba zajiŠtitdůkaznímateriál {fotodokurnentaci,
videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby}, Nezapomeňte kontaktovat
uživatele revíru, rybníka.
... nezákonné kácení dřevin rostoucích mimo řes? Uvědomte nejprve místníobecní
úřad, kteqý má povolování kácení dřevin ve své kompetenci. Pgkud z OÚ neobdržíte

řádnou odpověd', můžetepodat písernný podnět na ČlŽP, která zprávu o prošetřerrí
podnětu nnusí vydat nejdále do 30 dnů,
,,, hrornadění odpadu na k tomu neurčenémmístě, tj. vznik neoprávněné skládky,

tzv""černéskládky"? Obraťte se na příslušnýcbecní úřad či na městskou policii,
Vhodné je také pořídit důkaznímateríály {video, fotodokumentaci), osoby, která na
tato rnísta odpad ukládá,
,,, zápach šířící
§e ze skládky, ČOV, třídící|inky, kompostárny, sběrného dvora či
jiných zařízerría podniků? Ohlaste skutečnost příslušnémuobecnímu úřadu,
popřípadě příslušrrémuOl ČtŽP
,."

opuštěný autovrak.? lnfarmujte příslušnýobecrrí úřad.

. tmavý kouř vych ázelíci z komína nebo jiné části zdroje?
" obtěžujícízápach z provozu konkrétního zdroje, případně zápach neurčeného
původu?
" dalšízdroje {zdrojem znečišťováníovzduší se v této sot-lvislosti rozurní stacionární

zdroj, nikoli mobilní zdroj, tj. dopravní prostředky apod.} nebo činnosti znečišt'ující

ovzduší?

V případě, že se jedná o zdroj umístěný v nodinnérn domě, bytě, stavbě pr*
individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost, a jde tedy pravděpodobně o
tzv. rnalý stacionární zdroj, obraťte na místně příslušnýobecní úřad. §znárnení, resp,
stížnost, dolcžte pokud možno údali a podklady v rozsahu uvedeném v kapitole
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tykajíci §e podání stížnosti.Obtěžování okolí kouřern a zápachem je \í tolnto případě
přestupkem, ktery bude řešen podle zákana o pře§tupcích. Pokud v těchto případech
kontaktujete ČlŽP, bude vaše záležitost předána k vyřízení příslušnémuCIbecnímL|
úřadu,

V cstatních případech, které se budou týkat pravděpodobně středních, velkých nebo
zvláště velkých zdrojů, kontaktujte místně příslušnýoblastní inspektcrát ČlŽP,
oddělení ochrany ovzduší, Oznámení nebo stížnostpodejte v obdobném rozsahu, jak
je uvedeno výše,
Trualá dosažitelnost pracovníkůstcžky ochrany ovzdušíje zajištěna pomocí
telefonních linek určenlieh pro hlášení havárií ve všech složkáeh, a dále pak
mobilních teleťonůvedoucích pracovníkůvšech ocldě|ení oehrany ovzdt-lší,případně
dalších inspektoru,

Hlavní kontakty
Ředitelstvr Čtžp
í§a Břehu 2§7, 1gů 00 Praha 9 Tel,283 891 5§4 Fax.283 8g2 §§2 pub|ic@cizp,cz
O§ Praha

Dělnická 12, 17* 1S Praha 7 Tel, 266 793 33ů Fax.266 7§3'333 public@cizp.*z
2. Při§ednánš s argány sťáťnísprávy ve vybraných případecň

í" Foskyťování infarrnae§

Pod|e zákonťr 1?311§98 §b, a 10611999 Sb, poskytnol| prácovnlci ČlŽP odpověd'na
každý telefonický nebo písenrny dotaz, lnformace nemůžebýt poskytnuta pouze v
případech utajení ve státnírn zájmu, v připadě informací podlóhajících ochraně
osobních a individuálních udajů, ochraně osobnosti, duševníírcvlastnietví nebo
obchodníhc taj*mství a v dalšíchpřípadech, vymezených zákonem č. 123i 1S88 §b"
{Pro srovnání: ČtŽP vyřizuj* každgročněstovky žádastí o inťormace, z nichž pouz€
.iednou v pcsledrrích dvou leteclr rozhodla o cdepření částijednéžádosti,}

sťížnosť&oanámenío poďněťú a peť§c
§tížnosti, oznámení, podněty a petice je rnožno podat jakémukoli orgánu veřejné
správy" Není tedy rozlišována ani věcná ani místnípřísiušnost. Uředníci ongánů
veř*jné správy jsou povinrii se nat*lik *rientovat v systérnu úřadůa jejich kompetencí,
aby byli schopni postoupit stížnostúřadu, kteqi ji vyřídí, V případě vlastních
kornpetencí uředníci stížnostvyřizují {prošetřují, vyhodnocu,ií, podávají odpověd', ve
správnírn řízení a uplatňu"ii své kompetence srněrern k opatřením k nápravě, re§p.
sankčnímuřízeníi.
Jí" Foďávání

§§§.

Právní rárxee pro poďávání sťížnosťí;

- vyhiáška č" 1§0/1g5E U, i., c vyřizování stížností,oznámení a podnětů pracujících
- zákon č" 85l19§0 §b,, o právu petičním
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- u§nesení vlády č.25811988 o postupu při vyřizování anonymních stížností

Povinné lhůty pro orgány veřejné správy jsou 5,1§, 30 a §0 dní" Do pěti dnů musí být
stěžovateli odesláno potvrzení o při.letí stížnosti.Do deseti dnů musí orgán veřejné
správy odpovědět, pokud se neprovádí místníšetření,resp. úřadu jsou znárny
gkolnosti případu. Nejvýše třicet dnů je řádná lhůta k vyřízeníběžnéstížnosti,
mimořádná |hůta pak nejvýše šedesát dnů,
Poktid úřad nekorrá, měl by se občan v dalšíchfázich obracet na nadřízený úřad. Za
nekonání není považováno přerušení řízení,

