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Vážený pane předsedo,
reagujeme na Vaši žádost o výklad ustanovení § 67 odst. 2 písm. d) zákona
č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve vazbě na možnost realizace stanových táborů v aktivní zóně
záplavového území.
Podmínky pro realizaci tábora na zelené louce, včetně rozsahu vypracování
povodňového plánu, by měla stanovit obec ve svém územním obvodu jako
povodňový orgán v období mimo povodeň. Provozovatel tábora by měl mít
každopádně zpracován povodňový plán a tam by měly být jednoznačně stanoveny
postupy odstranění dočasných staveb při vzniku povodňového nebezpečí, aby
nedošlo ke zhoršení průběhu povodně, např. v důsledku odplavení komponent
dočasných staveb a jejich akumulace v úzkých místech koryta apod. Podle našeho
výkladu je v kompetenci obcí rozhodnout případ od případu, zda je konkrétní
dočasná stavba z výše uvedeného pohledu akceptovatelná či nikoli a zda bude obec
schopna zajistit včasné varování.
Bude – li volná plocha v aktivní zóně záplavového území využívána toliko
pro umístění táborových stanů, přičemž zázemí tábora spravované provozovatelem
bude umístěno mimo aktivní zónu záplavového území, nevztahuje se podle našeho
výkladu na takovou činnost zákaz uvedený v paragrafu 67 odst. 2 písm. d) vodního
zákona. Provozovatel tábora by však měl mít i v tomto případě pro plochu určenou
ke stanování zpracován povodňový plán, který jednoznačně stanoví kontakty
a postup v případě ohrožení území povodní. Jedná se zejména o zajištění
informovanosti osob stanujících v aktivní zóně záplavového území pro případ vzniku
povodňového nebezpečí.
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Ministerstvo životního prostředí plně podporuje pořádání letních táborů v přírodě,
které jednoznačně přispívají k přímému kontaktu dětí s přírodním prostředím.
Zároveň

jsme

však

resortem,

který

je

odpovědný

za

zajištění

efektivní

protipovodňové ochrany, s klíčovým cílem předcházení ohrožení životů a zdraví lidí
v povodňových situacích. Umisťování dětských letních táborů v aktivní zóně
záplavových území zcela jistě riziko ohrožení může představovat, zejména
v důsledku v poslední době se opakujících „bleskových“ povodní spojených s výkyvy
počasí a klimatickými změnami. Proto je nezbytné – jak uvádím výše – individuálně
zhodnotit každý případ z hlediska zajištění aktivního varování, okamžité evakuace
účastníků i odstranění movitých věcí, které v případě povodně mohou způsobit vážné
škody níže po toku. Hledisko zajištění ochrany životů a zdraví lidí, ale i majetku, bude
vždy

zásadním

cílem

při

případných

změnách

ustanovení

týkajících

se

protipovodňové ochrany.
K Vašemu dotazu k možnosti úpravy zákona Vám sděluji, že v rámci zpracování
návrhu tzv. malé novely zákona o vodách se řešily pouze otázky poplatků za odběry
a vypouštění odpadních vod. Jakékoli návrhy vztahující se k další problematice,
kterou upravuje zákon, nebyly v rámci připomínkového řízení akceptovány
a projednávány. Připomínkové řízení již bylo uzavřeno a návrh novely vodního
zákona v současné době projednává Legislativní rada vlády. Případné další úpravy
vodního zákona bude možné diskutovat v rámci přípravy takzvané velké novely
zákona o vodách, kterou by mělo zahájit Ministerstvo zemědělství a která se bude
zabývat především problematikou sucha.
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Česká rada dětí a mládeže
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