Suchá novela vodního zákona

ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY
zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon
novela č. 544/2020 Sb. – od 1. 2. 2021:
nová Hlava X = „suchá hlava“ - § 87a a násl.
Stav nedostatku vody:
dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní
prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod,
a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření; poté už jen krizový stav
Sucho:
hydrologické sucho - ještě nenastal stav nedostatku vody, jedná se o tzv. výkyv hydrologického cyklu

ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

• předpovědní služba pro sucho (ČHMÚ a podniky povodí)
• „suchá“ komise
• „suchý“ plán

KRAJSKÁ KOMISE PRO SUCHO
-

komise pouze na krajské a státní úrovni, netýká se tedy obcí ani ORP
krajskou komisi zřizuje hejtman kraje – do 1. května 2021
Komise pro sucho Karlovarského kraje – již zřízena, elektronickou formou projednán statut, zatím
nezasedala
složení a řízení obdobné jako u krajské povodňové komise
součinnost a poskytování údajů od obecních úřadů ORP na vyžádání krajské komise
na jednání lze přizvat mimo jiné také zástupce dotčených obcí v aktuálně řešené oblasti (nečleni)

Působnost:

- v době, kdy je nutné či zvažované vyhlásit stav nedostatku vody
- orgánem k řešení sucha je také vodoprávní úřad ORP či KÚ
o opatření vydaná suchou komisí pozastavují opatření vydaná vodoprávními úřady ORP či KÚ

Kontroly:

- obecní úřady obcí ORP kontrolují dodržování opatření obecné povahy komisí
- rozhodnutí komisí kontrolují KÚ, resp. MZe a MŽP

KRAJSKÁ KOMISE PRO SUCHO
 rozhodnutím nebo OOP (dle povahy věci) vydává opatření na dobu nezbytně nutnou
- zveřejňují se na ÚD KÚ i dotčených obcí
a) obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,
b) povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,
c) omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
d) uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec manip. řádu,
e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho
zprovoznění, pokud je to technicky možné tak, aby bylo možné tento záložní zdroj vody využít,
f) upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod stanovené v povolení,
nebo stanoví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod,
g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění a poskytnutí k řešení
stavu nedostatku vody, pokud je to technicky možné,
h) nařídí mimořádné sledování množství a jakosti vod.

PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro území ČR (do 1/2024)
pro území jednotlivých krajů (dříve – do 1/2023) – Karlovarský kraj zadá v r. 2022 dle metodiky
pro území ORP tedy nikoliv (oproti původnímu záměru zákonodárce)
pořizuje krajský úřad ve spolupráci s podniky Povodí a ČHMÚ (a krizovým odborem)
obecní úřad ORP poskytuje KÚ součinnost a údaje potřebné pro pořízení a aktualizaci plánu
projednává se s: sousední KÚ, ORP v kraji, PČR, HZS, KHS, vojenský újezd, uživatelé vody, MŽP, MZe
bude se průběžně aktualizovat
plán i aktualizace schvaluje MZe a MŽP
zveřejňuje se dálkovým přístupem

PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY
Plán pro sucho zahrnuje 3 části:
1. základní - údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území
2. operativní - orgány a osoby podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis jejich
činností a přenosu informací, priority zásobování, postupy pro zvládání
3. grafickou - mapy nebo plány - území ohrožená suchem, VH soustavy, zdroje a úpravny vody a
významní uživatelé vody
Důležité = stanovení opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody - dle významnosti využití vody:
I.
zajištění funkčnosti kritické infrastruktury a dalších provozů poskytujících nezbytné služby
II. zásobování obyvatelstva pitnou vodou
III. živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, zemědělská výroba, ekologická funkce vody
IV. další hospodářské využití a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost
V. ostatní využití

ZAHRNUTÍ OBCÍ DO ZVLÁDÁNÍ SUCHA - shrnutí
(kromě lokálních hydrologických problémů)
Obce:
 K jednání krajské komise pro sucho hejtman kraje může přizvat zejména zástupce dotčených obcí - přizvané
osoby nejsou členy krajské komise pro sucho.
 Opatření obecné povahy komisí se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Obce s rozšířenou působností:
 Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projednámimo jiné s obecními úřady ORP ve svém
správním obvodu.
 Obecní úřad ORP poskytuje KÚ součinnost a údaje potřebné pro pořízení a aktualizaci plánu pro sucho kraje
a pro činnost krajské komise pro sucho.
 Obecní úřady ORP kontrolují dodržování opatření obecné povahy (nikoliv rozhodnutí) vydaných komisemi pro
sucho.
 Orgánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody je
a) vodoprávní úřad ORP či KÚ (dle kompetencí z vodního zákona)
b) ústřední a krajská komise pro sucho.

