Pozměňovací návrh poslankyně Jany Krutákové k sněmovnímu tisku č. 556
(vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně
některých, zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

1. V části první v čl. I se v novelizačním bodě č. 29 mění text tak, že v § 38 odst. 9 se za
slova „… ubytovací služby,“ vkládají nově slova „dále pak ze sociálních zařízení
dalších stavebních objektů,“.
2. V části první v čl. I se v novelizačním bodě č. 29 mění text tak, že v § 38 odst. 9 se
slova „pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy
chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí,
vypouštění odpadních vod do vod povrchových.“ se nahrazují slovy „pokud to
vyplyne z místních podmínek jako udržitelnější řešení.“
Odůvodnění:
Existují příklady z praxe, kdy taxativní vymezení v zákoně vede investora k neudržitelným
řešením (odvozu komunálních vod). Může se jednat například o objekt horské služby, kiosek
u rybníka, průmyslovou zónu u obce bez napojení na veřejnou kanalizaci a také bez možnosti
napojení na nějaký tok. Co se pak týče bodu dva, domnívám se, že věta „pokud je to
technicky možné …“ v podstatě znemožňuje vypouštění do vod podzemních, neboť technicky
možné je to teoreticky vzato vždy (čerpat vodu lze i na vzdálenost několik kilometrů, zde je
však otázka, zda by byl tento způsob udržitelný“. Vhodnost takového postupu pak bude
posouzena hydrogeologem abychom zaručili to, že neovlivníme podzemní vody.

Část novely zákona č. 253/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s
vyznačením navrhovaných změn
__________________________________________________________________________

***
§ 38
(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39
odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení , staveb pro rodinnou
rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, dále pak ze sociálních
zařízení dalších stavebních objektů, vznikajících převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit,
pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto
zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do
vod povrchových pokud to vyplyne z místních podmínek jako udržitelnější řešení.
Povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle věty druhé nelze vydat bez
souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí vliv vypouštění
odpadních vod na jakost podzemních vod. Maximální povolené množství odpadních vod
vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově
přesáhnout 15 m3/den.
***

V Praze dne 10.3.2020

