SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
504.
USNESENÍ SENÁTU
ze 17. schůze, konané dne 15. srpna 2018

k Petici "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí" /senátní tisk č. 226/
Senát
I.

bere

na

vědomí

petici č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ obsaženou v senátním
tisku č. 226;
II.

konstatuje, že
petice č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226) je
důvodná;

III.

IV.

konstatuje, že
-

jímací území podzemní vody Bzenec – komplex v blízkosti záměrů štěrkopísků je
nenahraditelným a v rámci ČR strategickým zdrojem kvalitní pitné vody,

-

zajištění zásobování pitnou vodou je prioritním veřejným zájmem ochrany
veřejného zdraví. Zásadou jeho odpovědné ochrany je uplatnění „principu
předběžné opatrnosti“. Při současném stavu poznání je překážkou povolení
a realizace záměru těžby a úpravy štěrkopísků v Uherském Ostrohu 2,

-

odborné studie nevyloučily možnost negativního vlivu záměru těžby na jímacím
území, a to i v případě dodržení stanovených podmínek v posudku EIA.
Stanovisko odborné nezávislé České geologické služby zřízené MŽP konstatuje,
že nemůže záměr těžby označit za akceptovatelný;

doporučuje
-

ověřit veřejnou oponenturou při následném posuzování záměru těžby dotčenými
orgány státní správy relevantnost veškerých dosud zpracovaných podkladů
z pohledu ochrany podzemních vod a s tím spojeného rizika znehodnocení

významného vodního zdroje a současně s uplatněním „principu předběžné
„opatrnosti“,
-

V.

zohlednit při následném projednávání záměru těžby úřady státní správy závěry
odborných studií, zveřejněných po vydání závazného stanoviska EIA a nové
skutečnosti vyhodnocení hydrologických a hydrogeologických podmínek
v důsledku klimatických změn a z toho vyplývajících změn v přirozeném
přírodním prostředí jímacích území;

připomíná, že
při posuzování záměrů nejen v procesu EIA, ale i v navazujících řízeních je důležité
věnovat pozornost nejen procesním úkonům, ale také především obsahové a odborné
kvalitě podkladů a vyhodnocení kumulativních důsledků záměru v území vzhledem
k jeho udržitelnosti.
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