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Pozměňovací návrh
poslance doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
Sněmovní tisk č. 45
Navrhovaná změna:
1) § 16 včetně nadpisu zní:
„§ 16
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné
závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace nebo čistírny
odpadních vod
(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat
jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních
nebezpečných látek, do kanalizace nebo čistírny odpadních vod je třeba povolení
vodoprávního úřadu.
(2) Pokud se do kanalizace nebo čistírny odpadních vod vypouštějí odpadní
vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z
jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení
podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní
vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních
nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu
nebo čistírny odpadních vod, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo
zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k
místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.
(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.
(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit
kontrolní místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich
znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními nebezpečnými
látkami a způsob, jímž mu budou výsledky měření předávány. Při tom zohlední
požadavky schváleného kanalizačního řádu.

(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních
nebezpečných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace nebo čistírny
odpadních vod instalováno zařízení s dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad
v povolení stanovit místo povinností podle odstavce 4 podmínky provozu takového
zařízení.“.
Odůvodnění:
Pozměňovací návrh přijatý na Výboru pro životní prostředí zakazuje zcela vypouštění
dovážených odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a prioritních
nebezpečných látek na čistírny odpadních vod. Taková úprava ovšem způsobí
zásadní problémy zejména menším podnikatelským výrobním subjektům, které
produkují vody, běžně obsahující např. nízká množství výše uvedených látek.
Prakticky neexistuje dovážená odpadní vody, která by tyto látky neobsahovala, když
např. každá srážková voda obsahuje z těchto vyjmenovaných látek zinek (střechy),
ropné látky (úkapy z komunikací) či anorganické formy fosforu, které jsou zcela
běžně používané. Návrh zásadně zkomplikuje situaci vlastníků a provozovatelům,
kteří nejsou napojeni na čistírnu odpadních vod.
Návrh tedy doplňuje v řízeném režimu pokračování v současné likvidaci,
ovšem pod výrazně zpřísněnými podmínkami samostatného povolení dle § 16
zákona.

