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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 13. 10. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí těchto informací:


co konkrétně řeší Ministerstvo životního prostředí ohledně zdrojů pitné vody,
popřípadě pod koho dalšího tato problematika padá,



mechanismus financování, zejména informace o financování obcí, na jejichž území
se nachází zdroj pitné vody - odkud se čerpají peníze a jaké částky se na co
rozdávají (např. kolik peněz jde na opravy a správu vrtu atd.),



jak se posilují podzemní zdroje pitné vody v období sucha.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Problematika zdrojů pitné vody nespadá do gesce MŽP. Problematika pitné vody, jakožto
produktu, který musí být z hlediska lidského zdraví nezávadný, je v gesci Ministerstva
zdravotnictví. Standardy kvality pitné vody jsou regulovány vyhláškou č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody.
Zdrojem pitné vody jsou zejména vodárny, jakožto zařízení na výrobu pitné vody, dále
vodojemy sloužící pro akumulaci pitné vody a na ně navazující rozvody pitné vody, tzv.
vodovodní řady. Legislativním předpisem regulujícím tuto oblast je zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
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o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, který také stanovuje práva
a povinnosti provozovatele vodovodů a odběratelé z hlediska např. dostatečných dodávek
vody. Tento zákon je v gesci Ministerstva zemědělství, na které Vám doporučujeme se
v této věci obrátit.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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