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 Odpověď   
Vážená paní magistro,  

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

14.05.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete přesný rozpis 

všech povinností ohledně kontrol a revizí všech součástí čerpací stanice z pohledu zákona i 

z pohledu ČSN , která není veřejně dostupná.  

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

Povinnosti provozovatele čerpací stanice pohonných hmot, jako uživatele závadných látek, jsou 

uvedeny v § 39 vodního zákona (viz příloha). 

Co se týká revizí a kontrol, jsou tyto povinnosti uvedeny v § 39 odst. 4,  písm. c), d), e) vodního 

zákona.  Jedná se o povinnosti: 

- kontrol skladů, včetně výstupů z jejich kontrolního systému (§39 odst. 4 písm. c)  

- zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování (§ 39 odst 4 písm. d) 

- vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek a 

výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP (§39 odst. 4 písm. e)  

 Podrobnosti nakládání se závadnými látkami, včetně kontrolního systému a provádění zkoušek 

těsnosti uvádí vyhl. MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. (§3, §3a). 

 Českou technickou normu, ČSN 650202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací 

stanice, která není obecně závazným právním předpisem, zdejší vodoprávní úřad nevyužívá.   

Ing. Dana Krňávková  

Vedoucí odboru životního prostředí  

Městský úřad Šumperk 
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