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(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 556)

V § 5 se vkládá nový odstavec (4), který zní:
„(4) Jednotlivé postupy řešení omezení odtoku povrchových vod vzniklých
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“), jejich
upřednostňování či kombinaci stanoví prováděcí právní předpis. Rozsah opatření podle
odstavce (3) musí být stanoven s přihlédnutím k jejich přínosům v poměru k nákladům a
újmě, které by jejich provedením vznikly stavebníkovi, jiné osobě nebo veřejnému
zájmu.“.

Odůvodnění:
Novela § 5 stanoví povinnost stavebníků využívat druhotně srážkovou vodu i v rámci
staveb, a to jak v případě novostaveb, tak i v případě rekonstrukcí, úprav apod. V řadě
případů z hlediska ochrany zdraví je v případě nakládání s vodami zapotřebí zajistit
zvláštní opatření hygienického charakteru, které se aplikuje v běžném
vodohospodářství a není přípustné vody mísit. To znamená, že v každém takovém
případě musí stavebník vybudovat vlastní úpravnu vody dle přísných hygienických
standardů nebo zajistit zcela oddělený rozvod vody. To znamená nejen významné
náklady jednorázové investiční, ale rovněž provozní. Což v situaci, kdy produkce
bydlení je velice drahou komoditou může vést k dalšímu zásadnímu zvýšení
investičních a provozních nákladů na bydlení.
Dále je nutné upozornit, že existující legislativa stanoví podmínky pro nakládání se
srážkovými vodami, a to v zájmu preventivní ochrany před povodněmi, záplavami a
zátopami a tento předpis nijak neřeší jejich koordinaci. Není, ale možné, aby současně
splnil stavebník podmínky pro urychlené vypuštění vod k prevenci před povodněmi a
současně podmínky k akumulaci vod k prevenci před suchem. Tady je zcela nezbytné,
aby příslušný orgán zajistil prováděcím právním předpisem splnitelnost podmínek a
nestanovoval současně nesplnitelné podmínky pro výstavbu.

V neposlední řadě je nutné upozornit na skutečnost, že celková rozloha ČR je 78 866
km2, z toho 89 % tvoří lesní a zemědělské plochy. Plocha 7 největších měst tvoří 1,8 %
a stavby, na které se tento předpis bude aplikovat, tvoří pouze zlomek rozlohy ČR, který
není ani v procentech vyjádřitelný.
Ze všech těchto důvodů je naprosto nezbytné vytvořit předpoklad pro účelné
posuzování rozsahu opatření a jejich konkrétních přínosů vzhledem ke sledovanému
cíli a současně posuzovat dopad na stavebníky a na třetí osoby, které mohou být např.
umístěním zařízení pro čištění vody dotčeny.

