TÉMA: VODA
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 3
Znění kontrolovaného požadavku DZES 3a
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že
a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod,
blízkého okolí a životního prostředí.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.

Střední

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 2 zdroji znečištění.

Velký

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 3 a více zdroji znečištění.

Malá

Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj
znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m.

Střední

Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj
znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně.

Velká

Došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: VODA
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 3
Znění kontrolovaného požadavku DZES 3b
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že
b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného
povolení.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Byl nalezen 1 zdroj, ze kterého jsou vypouštěny odpadní vody bez
platného povolení.

Střední

Byly nalezeny 2 zdroje, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez
platného povolení.

Velký

Byly nalezeny 3 a více zdrojů, ze kterých jsou vypouštěny odpadní
vody bez platného povolení.

Malá

Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u nekomerčních,
neprovozních zařízení.

Střední

x

Velká

Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u komerčních,
provozních zařízení.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: VODA
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 3
Znění kontrolovaného požadavku DZES 3c
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že
c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav
skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Technické zabezpečení 1 skladovacího
požadavkům vodního zákona.

prostoru

neodpovídá

Střední

Technické zabezpečení 2 skladovacích
požadavkům vodního zákona.

prostorů

neodpovídá

Velký

Technické zabezpečení 3 a více skladovacích prostorů neodpovídá
požadavkům vodního zákona.

Malá

Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku
skladovaných závadných látek.

Střední

Došlo k úniku skladovaných závadných látek do okolí bez viditelného
znečištění vod.

Velká

Došlo k úniku skladovaných závadných látek do vodního zdroje a je
viditelné znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná x
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: VODA
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 3
Znění kontrolovaného požadavku DZES 3d
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta
kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných
látek.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 1 skladu.

Střední

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 2 skladů.

Velký

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 3 a více skladů.

Malá

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny v požadovaných intervalech.

Střední

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny.

Velká

x

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná x
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: VODA
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 3
Znění kontrolovaného požadavku DZES 3e
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že
e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající
kontrolní systém.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 1 skladu.

Střední

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 2 skladů.

Velký

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 3 a více skladů.

Malá

x

Střední

Kontrolní systém je vybudován, ale není provozován nebo není
funkční.

Velká

Kontrolní systém není vybudován.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná x
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

