
Richard Brabec
1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

V Praze dne 18. září 2017
Č. j.: MZP/2017/710/1113

Vážený pane předsedo vlády, 

obdržel jsem od Vás dopis ze dne 21. srpna 2017 s žádostí o sdělení termínů, kdy bude 

prověřeno vodoprávní rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci řízení 

o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh, a kdy bude zajištěno prošetření celé věci 

s využitím nově zpracovaných materiálů. Dále ve svém dopise uvádíte, že stávající znění 

nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 

pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, 

Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy (dále jen „nařízení vlády č. 85/1981 Sb.“) není dle 

Vašeho názoru dostačující pro zajištění ochrany pitné vody pro obyvatelstvo, a proto mě 

žádáte o předložení návrhu novely tohoto nařízení vlády do konce září 2017. 

Vážený pane předsedo vlády, ve věci prověření vodoprávního rozhodnutí Krajského úřadu 

Zlínského kraje bylo zjištěno, že neexistuje zákonný důvod k zahájení přezkumného řízení 

k uvedenému rozhodnutí, neboť podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, nelze mimo jiné přezkoumávat rozhodnutí již vydaná v přezkumném 

řízení. Předmětné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje je takovým rozhodnutím, 

neboť bylo vydáno ve zkráceném přezkumném řízení, kde přezkoumávaným dokumentem 

bylo závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště. 

V polovině srpna 2017 Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo nové 

podklady hodnotící záměr těžby v souvislosti s hydrogeologickými poměry v zájmové 

lokalitě od společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., a Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. Jedná se o znalecký posudek společnosti GEOtest, a.s., 

(RNDr. P. Burda, 2016) a analýzu hydrogeologických poměrů společnosti PROGEO, s.r.o., 



2/3

(dokumentace I. a II. etapy modelového hodnocení jímacího území, Ing. J. Uhlík, PhD., 

2017). Příslušný odborný útvar MŽP tyto podklady v současné době vyhodnocuje, přičemž 

závěry tohoto vyhodnocení by měly být zřejmé v průběhu října 2017. V této souvislosti MŽP 

dopisem ze dne 13. 9. 2017 požádalo Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Jihomoravského a Zlínského, aby do doby vyhodnocení obdržených podkladů nevydával 

žádné rozhodnutí v této věci.

K otázce nutnosti novelizace nařízení vlády č. 85/1981 Sb. je třeba konstatovat, že tento 

dokument není jediný platný právní předpis, který stanoví omezující podmínky pro činnosti 

provozované na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (dále jen „CHOPAV“). 

Další ochrana CHOPAV je realizována nařízením vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické 

hory, Šumava a Žďárské vrchy a nařízením vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské 

vrchy a Žamberk – Králíky. Stávající nařízení vlády (NV) jsou obecně, díky direktivnímu 

rozhodování v době jejich vzniku, nastavena z hlediska omezení činností provádění 

v CHOPAV velmi přísně. Pokud by byla dnes v rámci novelizace NV otevřena, je velmi 

pravděpodobné, že během legislativního procesu by došlo k intenzivním snahám 

připomínkových míst o rozvolnění stávajících omezení, stejně jako tomu je u jiných právních 

předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Paradoxně tak existuje velké riziko, že by 

novelizační proces skončil výrazným oslabením účinnosti současně platných NV a tedy 

snížením míry ochrany v CHOPAV oproti současnému stavu, což považuji za krajně 

nežádoucí a takový postup nelze s ohledem na význam ochrany podzemních vod v celé 

České republice připustit. Nad rámec výše uvedeného doplňuji, že případné novelizaci by 

musela předcházet podrobná analýza potřeb všech lokalit, která by byla nepochybně časově 

i odborně velmi náročná s tím, že následně by na tuto analýzu muselo navázat zpracování 

hodnocení dopadů regulace (RIA). Jen zpracování tohoto dokumentu by byla otázka spíše 

několika měsíců nežli týdnů. Jak jsem tedy uváděl již ve svém předchozím dopise, 

v konkrétním případě se jeví jako vhodnější případná aktualizace a zpřísnění podmínek ve 

stávajícím ochranném pásmu konkrétního vodního zdroje (zájmové území leží ve vnějším 

pásmu PHO 2 vodního zdroje Bzenec-komplex). 
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Vážený pane předsedo vlády, závěrem si Vás dovoluji ujistit, že prošetřování nových 

podkladů zpracovaných v souvislosti s předmětným záměrem je věnována patřičná 

pozornost. Zároveň je však třeba upozornit na skutečnost, že analýza společnosti 

PROGEO, s.r.o. (Ing. J. Uhlík, PhD.) není v současné době dokončena a její zpracovávání 

stále probíhá. Práce na III. (poslední) etapě modelového hodnocení jímacího území by měly 

být dle zadavatele analýzy, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., 

dokončeny do konce roku 2017. 

S pozdravem

Mgr. Richard Brabec
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
P r a h a
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