
Sp.zn.: ZN/ČIŽP/46/130/2022

Č.j.: ČIŽP/46/2022/296

Místo a datum: Havlíčkův Brod 17. 1. 2022

PŘÍKAZ

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen „ČIŽP“ 
nebo „inspekce“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 125l odst. 4 a § 104 odst. 
1 a § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
přestupcích“) a § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodla takto:

Obviněný z přestupku, Ing. Miloslav Škorpík, Svahová 663/14, 623 00, Brno – Kohoutovice, IČ: 
12420166 (dále jen „obviněný“ nebo „Ing. Škorpík“)

je vinen

tím, že v roce 2020 a v roce 2021 do dne 10.11.2021 (kontrolované období) neměřil míru 
znečištění a objem vypouštěných odpadních vod z objektu biologické čistírny odpadních vod 
Radešín, umístěné v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, která čistí vypouštěné odpadní vody 
z objektu Balónového hotelu a části obce Radešín (dále jen „ČOV“). Odpadní vody (dále také 
„OV“) je povoleno vypouštět do vod povrchových – vodního toku Pivovarský potok na 
základě rozhodnutí č.j. MUNMNM/7407/2018-20  ze dne 20. 3. 2019 vydaného Městským 
úřadem Nové Město na Moravě (dále také „rozhodnutí“). Rozhodnutím bylo stanoveno místo 
odběru vzorků vypouštěných OV z ČOV a dále místo měření množství vypouštěných OV 
z ČOV,  tato místa (odběru vzorků a měření množství OV) nebyla obviněným dodržena, čímž 
porušil povinnost stanovenou v ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona, tedy v souladu 
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich 
znečištění 

a spáchal tak přestupek

podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona, za který se mu

ukládá

podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. b) vodního zákona 
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pokuta ve výši 8 000 Kč
(slovy: osm tisíc korun českých).

Částka pokuty je podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona o přestupcích splatná do 30 dnů od 
nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Kraj Vysočina

číslo účtu =  6744 - 17725681/0710   ČNB
variabilní symbol = 0012420166
konstantní symbol = 1148 
specifický symbol = 4670012922
 
nebo složenkou na adresu Celní úřad pro Kraj Vysočina, Střítež č. p. 5, Střítež u Jihlavy, 58811.
Veškeré platby musí být učiněny s předepsanými symboly pro nezaměnitelnou identifikaci 
platby.

Odůvodnění

Dne 30. 6. 2021 byla zahájena kontrola obviněného, která byla mimo jiné zaměřena na 
vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových. Výše uvedeného dne Ing. Škorpík 
uvedl při telefonickém hovoru s inspektorem, že ČOV provozuje stále jako fyzická osoba 
nepodnikající.  
ČIŽP požádala dne 30. 6. 2021 příslušný vodoprávní úřad o kopie dokladů, mezi kterými si 
vyžádala tyto dokumenty:
- Rozhodnutí vydané dne 20.3.2019 MěÚ Nové Město na Moravě, OSŽP pod č.j. 
MUNMNM/7407/2018-20, kterým se povoluje Ing. Miloslavu Škorpíkovi (fyzické osobě) 
nakládání s vodami – vypouštění OV do vod povrchových z ČOV Balónový hotel Radešín 
(platnost povolení byla stanovena do 28.2.2020).
-   Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu 
podána Ing. Miloslavem Škorpíkem – fyzickou osobou podnikající (žádost přijata 
vodoprávním úřadem dne 20.2.2020). 

Inspekcí zjištěné skutečnosti ze dne 30.6.2021 byly uvedeny v záznamu o kontrolních 
úkonech ze dne 7. 7. 2021 evidovaném ČIŽP pod č.j. ČIŽP/46/2021/3776 (dále jen „záznam“). 
Pro zjištění stavu věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly byl Ing. Škorpík 
požádán v tomto záznamu o sdělení údajů  v termínu do 15 dní od doručení  záznamu. 
ČIŽP požádala mimo jiné o zodpovězení následujícího dotazu: 
„Kdo nakládá s vodami, tj. vypouští odpadní vody z čistírny odpadních vod Balónový hotel 
Radešín do vod povrchových? V telefonním hovoru jste uvedl, že Ing. Miloslav Škorpík, 
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fyzická osoba. Odpovídá tato informace skutečnosti nebo s vodami nakládá Ing. Miloslav 
Škorpík, fyzická osoba podnikající?“

Dne 21. 10. 2021 byly doručeny ČIŽP požadované informace. Ing. Škorpík odpověděl na výše 
uvedenou otázku (provozovatele ČOV) následovně: 
„-Fyzická osoba podnikající“

Dne 10. 11. 2021 provedla ČIŽP další kontrolní úkon, a to inspekční šetření na ČOV spojené 
s odběrem vzorku vypouštěných odpadních vod z ČOV. 
Ing. Škorpík byl dne 10. 11. 2021 seznámen se skutečností, že kontrolované období bylo 
rozšířeno. Kontrolovaným obdobím byl tedy rok 2020 a část roku 2021, a to do dne 10. 11. 
2021. 
Odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do vod povrchových na základě rozhodnutí – povolení 
k nakládání s vodami, které vydal MěÚ Nové Město na Moravě, OSŽP pod č.j. 
MUNMNM/7407/2018-20 dne 20. 3. 2019. 
OV je povoleno vypouštět v následující jakosti a množství:

Ukazatel Hodnoty „p“ (mg/l) Hodnoty  „m“ (mg/l) Bilance roční (t/rok)
BSK5 40 80 0,365
CHSKcr 150 220 1,369
NL 50 80 0,456

v množství: Qprům 0,12 l/s, Qmax 0,5 l/s, Qden max 25 m3, Qměsíc max 760 m3, Qrok max 9 125 m3

Doba povoleného nakládání s vodami byla stanovena do 28. 2. 2020 (žádost o povolení 
k nakládání s vodami byla dne 20. 2. 2020 doručena vodoprávnímu úřadu). 
Rozhodnutím byly stanoveny tyto podmínky a povinnosti: 
1. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno ve spojné šachtě na odtoku z ČOV.
2. Kvalitativní vzorky budou odebírány a prováděny autorizovanou laboratoří rovnoměrně 

4 x ročně ve spojné šachtě. Předepisuje se dvouhodinový směsný vzorek typu A, podle 
nařízení vlády.

3. Roční množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3/rok, nepřekročí 
stanovenou hodnotu. 

4. Hodnoty emisního limitu „p“ vztažené ke dvouhodinovému směsnému vzorku mohou být 
vzhledem ke stanovené četnosti odběru, tj. 4 vzorky za rok, překročeny v jednom případě.

5. Hodnoty emisního limitu „m“ nesmí být překročeny. 
6. Množství vypouštěného znečištění – roční bilance - vyjádřené v t/rok nepřekročí 

stanovené hodnoty.
7. Předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení aktualizovaný manipulační řád. 
8. Výsledky měření kvality a množství vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok 

budou předávány 1 x ročně vždy do 31. 1. následujícího roku prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 
(ISPOP), podle ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona. 
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Dne 10. 11. 2021 byl ČIŽP sepsán záznam o kontrolních úkonech evidovaný ČIŽP pod č.j.  
ČIŽP/46/2021/6464 (dále jen „záznam 2“), kde je mimo jiné uvedeno: 
„V roce 2018 byly na ČOV provedeny následující úpravy a instalace: 
Česle (Fontana), provzdušňovací elementy, kyslíková sonda, kalojem, ČOV byla zastřešena.

Odběr vzorků a jejich analýza je prováděna akreditovanou laboratoří ENVIRO – 
EKOANALYTIKA, s.r.o.. Vzorek odpadní vody vypouštěné z ČOV je odebírán na odtoku z ČOV 
v odtokovém žlabu nikoliv ve spojné šachtě.  V protokolech o odběru vzorku  v roce 2020 a 
2021 je uvedeno místo odběru: Radešín ČOV odtok.  U jednoho ze vzorkařů výše uvedené 
laboratoře (pan Vařeka) bylo ověřeno, že odběr je prováděn v odtokovém žlabu z dosazovací 
nádrže na ČOV.

Za rok 2020 byly předloženy 4 protokoly o zkoušce (výsledky analýz vypouštěných OV). 
Z výsledků analýz vyplývá, že nedošlo k překročení  hodnoty „p“ nebo „m“ u žádného ze 
sledovaných ukazatelů. 
Za rok 2021 byly předloženy 3 protokoly o zkoušce (výsledky analýz vypouštěných OV). 
Z výsledků analýz vyplývá, že nedošlo k překročení  hodnoty „p“ nebo „m“ u žádného ze 
sledovaných ukazatelů. 
Množství vypuštěné odpadní vody z ČOV za rok 2020 činilo 6960 m3. Nejvyšší vypuštěné 
měsíční množství OV – měsíc červenec 840 m3.
Ohlašovací povinnost plněna přes systém ISPOP (hlášení vkládáno fyz. osobou- není uvedeno 
IČ)
Množství vypouštěných odpadních vod není měřeno ve spojné šachtě na odtoku z ČOV, ale na 
nátoku do ČOV za hrubým předčištěním. Na nátoku do ČOV je instalován průtokoměr. 
Průtokoměr zaznamenává množství vody natékající do ČOV, ale i množství vody odlehčené. 
K odlehčení dochází přepnutím ventilu na základě množství srážek. 

V rámci inspekčního šetření byl proveden odběr vzorku (typ A) vypouštěné OV z ČOV ve 
spojné šachtě na odtoku z ČOV pracovníkem – vzorkařem Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě. 

Byla provedena vizuální kontrola části vodního toku pod výusti z ČOV. Povrchová voda ve 
vodním toku vizuálně čirá.“
Dne 10. 11. 2021 provedl inspektor výše uvedenou prohlídku vodního toku, která byla 
provedena od původní výusti do vzdálenosti cca 100 m ve směru toku, tedy nad současnou 
výustí. 

Ing Škorpík dne 10. 11. 2021 uvedl do záznamu 2: 
„Na provoz ČOV a kanalizace bude vyhlášena tzv. veřejná služba, provoz ČOV tedy již nebudu 
zajišťovat. ČOV provozuji i pro obec a snažím se, aby byla funkční, přestože je přetížená.“
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Dne 26. 11. 2021 byl ČIŽP doručen výsledek analýzy vypouštěných odpadních vod z ČOV dne 
10. 11. 2021. Odběr a následná analýza vzorku byla provedena akreditovanou laboratoří 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Výsledek rozboru je uveden v protokolu č. 
60466/2021, který byl dne 29. 11. 2021 zaslán Ing. Škorpíkovi do datové schránky.  
Rozborem zjištěné hodnoty: BSK5 - 21 mg/l , CHSKCr  - 57 mg/l , NL - 50 mg/l.  

Na základě výše uvedeného ČIŽP konstatovala. 
Provozovatel ČOV – Ing. Škorpík v červenci roku 2020 vypustil z ČOV dle vlastního měření 
840 m3 OV. Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí maximální měsíční limit 
Qměsíc max 760 m3. Zda došlo k překročení tohoto limitu nelze posoudit. Důvodem je, že místo 
skutečně prováděného měření neodpovídá podmínce vodoprávního rozhodnutí – viz. níže.

K jednotlivým podmínkám rozhodnutí:
1. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno ve spojné šachtě na odtoku z ČOV.
Není plněno, množství vypuštěných odpadních vod je měřeno v nátoku na ČOV za hrubým 
předčištěním.
2. Kvalitativní vzorky budou odebírány a prováděny autorizovanou laboratoří rovnoměrně 

4 x ročně ve spojné šachtě. Předepisuje se dvouhodinový směsný vzorek typu A, podle 
nařízení vlády.

Vzorky OV jsou odebírány (typ vzorku A) a jejich analýza prováděna akreditovanou 
laboratoří v četnosti stanovené rozhodnutím, ale vzorek OV není odebírán ve spojné šachtě. 
Odběr je prováděn v odtokovém žlabu z dosazovací nádrže na ČOV.
3. Roční množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3/rok, nepřekročí 

stanovenou hodnotu. 
V roce 2020 dle údajů poskytnutých Ing. Škorpíkem bylo vypuštěno z ČOV 6960 m3 OV. 
Vzhledem k místu měření, které je odlišné od místa stanoveného vodoprávním úřadem, je 
tato hodnota z pohledu ČIŽP orientační. 
4. Hodnoty emisního limitu „p“ vztažené ke dvouhodinovému směsnému vzorku mohou být 

vzhledem ke stanovené četnosti odběru, tj. 4 vzorky za rok, překročeny v jednom případě.
Vzorky OV nejsou odebírány v místě stanoveném vodoprávním úřadem (viz – podmínka č. 2 
rozhodnutí). Vzhledem k místu odběru vzorků (odtokový žlábek z ČOV) ČIŽP k výsledku 
těchto analýz přihlédne.
Rozborem vzorku odebraného dne 10. 11. 2021 akreditovanou laboratoří Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě nebylo zjištěno překročení hodnoty „p“ u ukazatelů CHSKcr a BSK5. 
U ukazatele NL došlo k dosažení hodnoty „p“ – 50 mg/l. 

5. Hodnoty emisního limitu „m“ nesmí být překročeny.
Vzorky OV nejsou odebírány v místě stanoveném vodoprávním úřadem (viz – podmínka č. 2 
rozhodnutí). Vzhledem k místu odběru vzorků (odtokový žlábek z ČOV) ČIŽP k výsledku 
těchto analýz přihlédne.
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Rozborem vzorku odebraného dne 10. 11. 2021 akreditovanou laboratoří Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě nebylo zjištěno překročení hodnoty „m“ u žádného ze sledovaných 
ukazatelů. 
6. Množství vypouštěného znečištění – roční bilance - vyjádřené v t/rok nepřekročí 

stanovené hodnoty.
  Vzhledem k místu měření množství vypouštěné odpadní vody a místu odběru vzorků ČIŽP 
nepočítala roční bilanci za rok 2020.    
7. Předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení aktualizovaný manipulační řád. 
Ing. Škorpík nemá provozní řád k dispozici. Není stanoven termín, ČIŽP tedy nemůže 
konstatovat, že podmínka nebyla splněna. 
8. Výsledky měření kvality a množství vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok budou 
předávány 1 x ročně vždy do 31. 1. následujícího roku prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP), podle 
ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona. 
Ing. Škorpík vložil údaje za rok 2020 do systému ISPOP. 

Kontrola byla ukončena se závěrem, že bylo shledáno porušení právních předpisů, a sice 
ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona.

 O výsledku kontroly byl sepsán dne 2.12. 2021 protokol o kontrole evidovaný 
pod č.j.: ČIŽP/46/2021/6071. Kontrola byla ukončena uplynutím lhůty k podání námitek 
proti výše uvedenému protokolu o kontrole. Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému 
v protokole o kontrole podány nebyly.

Podle § 90 odst. 1 zákona o přestupcích správní orgán může o přestupku rozhodnout 
příkazem. Podle ustanovení § 81 zákona o přestupcích v řízení navazujícím na výkon 
kontroly, mohou byt skutečnosti zjištěné při kontrole jediným podkladem rozhodnutí o 
přestupku. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; 
vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Podle obsahu podkladů shromážděných 
ČIŽP během kontroly (rozhodnutí č.j. MUNMNM/7407/2018-20, žádost o povolení 
k vypouštění odpadních vod, záznam, informace doručené ČIŽP dne 21.10.2021, záznam2, 
protokol o kontrole, protokol č. 60466/2021), má inspekce za to, že podmínky pro postup 
podle § 150 odst. 1 správního řádu jsou splněny a věc lze vyřídit vydáním příkazu, který je 
současně prvním úkonem v řízení.

Přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona se dopustí právnická 
nebo podnikající fyzická osoba tím, že v rozporu s § 38 odst. 6 vodního zákona nezměří objem 
vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění. Za prokázaný přestupek lze v 
souladu s ust. § 125c odst. 5 písm. b) vodního zákona uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
Vodní zákon v § 38 odst. 6 stanoví: „Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 
podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem 
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vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu 
úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému 
subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a 
znečištění vypouštěných odpadních vod……“
Obviněný vzorky odpadní vody vypouštěné z ČOV neodebíral ve spojné šachtě, která byla 
stanovena jako místo odběru vzorků rozhodnutím vodoprávního úřadu a neměřil v této 
spojné šachtě objem vypouštěných odpadních vod, ačkoliv tak bylo rovněž stanoveno 
rozhodnutím vodoprávního úřadu.  

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry postupoval správní organ podle ustanovení 
§ 37 zákona o přestupcích a v projednávané věci konkrétně přihlédl k povaze a závažnosti 
přestupku podle § 38 zákona o přestupcích, k polehčujícím okolnostem podle § 39 zákona o 
přestupcích, přitěžujícím okolnostem podle § 40 zákona o přestupcích a k povaze činnosti 
obviněného.

Chráněným zájmem, který byl přestupkem porušen, je ochrana povrchové vody, jako 
ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí. Jedná se tedy o zájem, jehož význam 
je prioritní. 
K významu a rozsahu přestupku, lze uvést, že obviněný nedbal rozhodnutí vodoprávního 
úřadu, kterým bylo stanoveno místo odběru vzorků a měření množství (objemu) 
vypouštěných OV a tyto údaje získával na jiných místech.   Rozhodnutí vodoprávního úřadu 
stanoví místa, která mají zajišťovat objektivní údaje o vypouštěném znečištění a objemu OV. 
Zvolením jiného místa může dojít ke zkreslení získaných údajů.
Ve prospěch obviněného svědčí skutečnost, že získané údaje v případě odběru vzorků 
akreditovanou laboratoří z odtokového koryta dosazovací části ČOV nemohla být výrazně 
odlišná od odběru vzorků z místa stanoveného vodoprávním úřadem. Z rozborů 
předložených obviněným vyplývá, že nedošlo k překročení stanovených emisních limitů. 
Odběrem vzorku vypouštěné odpadní vody ve spojné šachtě akreditovanou laboratoří 
Zdravotního ústavu a následnou analýzou bylo zjištěno dosažení hodnoty „p“ u jednoho ze 
stanovených ukazatelů.  Také v případě měření objemu OV na nátoku na ČOV nemohly být 
získané údaje výrazně odlišné od množství odpadní vody vypuštěné z ČOV do vod 
povrchových.
ČIŽP se též zabývala délkou protiprávního jednání. V tomto případě docházelo 
k protiprávnímu jednání po celé kontrolované období. 

ČIŽP přihlédla při určení druhu správního trestu a jeho výměry v souladu s § 37 zákona o 
přestupcích k povaze činnosti obviněného, která přímo nesouvisí s přestupkovým jednáním, 
což je z hlediska inspekce polehčující fakt. 

Dále ČIŽP přihlédla při určení druhu správního trestu a jeho výměry v souladu s § 37 zákona 
o přestupcích k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Polehčující a přitěžující okolnosti 
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jsou blíže specifikovány v § 39 a § 40 zákona o přestupcích. Jiné než výše uvedené polehčující 
okolnosti nebo přitěžující okolnosti nebyly správním orgánem shledány.

ČIŽP zohlednila v rámci tohoto přestupkového řízení  vyjádření Ing. Škorpíka ze dne 
10. 11. 2021:  
„Na provoz ČOV a kanalizace bude vyhlášena tzv. veřejná služba, provoz ČOV tedy již nebudu 
zajišťovat. ČOV provozuji i pro obec a snažím se, aby byla funkční, přestože je přetížená.“

Inspekce v případě této ČOV ukládá sankci za výše uvedený přestupek, ale u této ČOV se 
vyskytují jiné a hlubší problémy, které musí být řešeny např. obtok ČOV, objem natékajících 
OV a kapacita ČOV. 

S ohledem na výše podrobně popsané konkrétní okolnosti případu a závažnost protiprávního 
jednání obviněného nepřichází v úvahu uložit mu jako správní trest toliko napomenutí 
(zdaleka se nejednalo o bagatelní skutek). 

V řízení byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán dospěl k 
závěru, že obviněný přestupek ve výroku uvedený spáchal. 

Správní orgán při rozhodování postupoval v souladu s § 50 odst. 3 správního řádu a zjistil 
všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného.

Po zvážení všech okolností správní orgán uložil pokutu uvedenou ve výroku tohoto příkazu, 
dle jeho názoru byla uložena v adekvátní výši, která odpovídajícím způsobem reflektuje míru 
závažnosti sankcionovaného protiprávního jednání, má ve vztahu k prokázanému porušení 
přiměřený výchovný účinek, a obviněného motivuje k příštímu respektování zákona o 
vodách.

Příjem z pokuty připadá podle ustanovení § 125l odst. 6 vodního zákona z 50 % obci, v jejímž 
územním obvodu byl přestupek spáchán, tedy obci Radešín, Radešín 58,  IČ 00599727 a 
z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí.
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Poučení o opravném prostředku

Podle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu může proti tomuto příkazu obviněný podat 
odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení příkazu obviněnému. Podáním odporu se příkaz ruší 
a řízení pokračuje. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal, tj. u České 
inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, adresa: Bělohradská 
3304, 58001 Havlíčkův Brod 1. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává 
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Ing. Miroslav Sláma
vedoucí oddělení ochrany vod

Rozdělovník: 
Ing. Miloslav Škorpík, Svahová 663/14, 623 00, Brno – Kohoutovice, IČ: 12420166

Na vědomí po nabytí právní moci:
1. Celní úřad pro Kraj Vysočina (podle § 125l odst. 6 zákona o vodách je 

- 50% příjmem SFŽP
- 50% příjem rozpočtu obce Radešín

2. MěÚ Nové Město na Moravě, OŽP
3. SFŽP ČR
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