PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR
Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými
látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami
V Praze dne 16. února 2010
Č. j.: 24/9000/2010

A.

Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu

1. Navrhujeme do předkládaného materiálu doplnit Zásady správné zemědělské praxe pro
ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „zásady“), které jsou
jedním z požadavků Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečišťováním způsobeném
dusičnany ze zemědělských zdrojů – tzv. Nitrátová směrnice.
Odůvodnění:
Zásady jsou jedním z důležitých požadavků nitrátové směrnice. Představují souhrn požadavků jak
hospodařit, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování vod dusičnany. Zásady pomáhají
zemědělcům, aby se vyvarovali postupů vedoucích ke znečištění povrchových a podzemních vod,
a zároveň řádně pečovali o statková hnojiva a hospodárně nakládali s minerálními hnojivy
obsahujícími dusík.
2. Navrhujeme do předkládaného materiálu doplnit opatření, kterými se zabezpečí naplnění
Směrnice Rady 91/271 EHS o čištění městských odpadních vod (dále jen „směrnice“).
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro soulad našeho právního řádu se směrnicí je rok 2010,
považujeme za zásadní doplnit do předkládaného materiálu návrhy a opatření, pomocí kterých by
bylo možné dosáhnout na naplnění dané směrnice ze strany ČR.
3.

Navrhujeme doplnit novou Přílohu VII, která by obsahovala informace o monitorovací síti.

Odůvodnění:
Vzhledem k lepší přehlednosti navrhujeme připojit do předkládaného materiálu další přílohu,
jejímž obsahem by byly relevantní informace o monitorovací síti v rámci České republiky
(rozmístění jednotlivých monitorovacích stanic, případně i mapa s jejich vyznačením).

B.

Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu

1.

Připomínka k bodu 7.7

Navrhujeme do tohoto bodu zahrnout i Program rozvoje venkova, jako jednoho z významných
zdrojů financování projektů zaměřených na ochranu životního prostředí.
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Odůvodnění:
Domníváme se, že je příhodné zahrnout Program rozvoje venkova do výčtu mezinárodních
programů podpory, protože tento program v prioritní ose III., opatření 2.1 zahrnuje opatření na
podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel.
2.

Připomínka k bodu 9.1, opatření 27.

Navrhujeme doplnit údaj o konkrétní evropské legislativě, ze které navržené opatření vyplývá.
Odůvodnění:
Domníváme se, že je vhodné doplnit konkrétní evropskou legislativu pro kompletnost
předkládaného materiálu.
3.

Připomínka k bodu 9.1, opatření 29.

Navrhujeme doplnit odkaz na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“).
Odůvodnění:
Problematika nebezpečných odpadů je upravena v zákoně o odpadech, proto považujeme
doplnění odkazu za relevantní.
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