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Pozměňovací návrh
poslanců Jana Schillera a Marie Pěnčíkové

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 556)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
V části první čl. I se za bod 3 vkládá nový bod, kterým na konci § 8 odst. 3 písm. g) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje nové písmeno h), které zní:
„h) k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor pro aglomerace do 1 000
ekvivalentních obyvatel, pokud roční množství odlehčovaných vod nepřesáhne 6 000 m3.“.

V části první čl. II (přechodná ustanovení) se za bod 7 vkládá nový bod, který zní:
„8. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor pro
aglomerace do 1 000 ekvivalentních obyvatel, pokud roční množství odlehčovaných vod
nepřesáhne 6 000 m3, která byla vydána podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, končí dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona. Řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod podle věty první
zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.“.

Odůvodnění:
Předkládaný návrh zavádí výjimku z povinnosti znečišťovatelů mít povolení k vypouštění
odpadních vod z odlehčovacích komor na stokové síti a na čistírnách odpadních vod v
aglomeracích do 1 000 ekvivalentních obyvatel, jestliže množství odlehčovaných vod z těchto
odlehčovacích komor nepřesáhne 6 000 m3 ročně.
V dané kategorii tak dochází ke sjednocení množiny odlehčovacích komor na stokách a před
čistírnami odpadních vod, jelikož do režimu výjimky podle písm. h) budou spadat vypouštění
ze všech odlehčovacích komor u zdrojů pod 1 000 ekvivalentních obyvatel, pokud zároveň
splní limit maximálního ročního množství odlehčovaných vod 6 000 m3. Je předpoklad, že
tuto výjimku bude moci využít cca 1 000 aglomerací. Regulaci funkce u těchto i všech
ostatních odlehčovacích komor bude obecně řešit novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
V návaznosti na tuto výjimku se navrhuje přechodným ustanovením ukončit platnost již
vydaných povolení a zastavit řízení k vydání povolení, která byla před účinností tohoto
zákona zahájena a neskončena. Účelem je sjednotit právní režim pro všechny znečišťovatele
v dané kategorii.

