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Roãník 2010

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  Z l í n s k é h o  k r a j e

âástka 2 Rozesláno dne 4. ãervna 2010

O B S A H

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ã. 2/2010 o prodlouÏení stavu nebezpeãí a o roz‰ífiení vymezeného území

1. Nafiízení Zlínského kraje, kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje
a závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje
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ROZHODNUTÍ
hejtmana Zlínského kraje

ã. 2/2010
o prodlouÏení stavu nebezpeãí a o roz‰ífiení vymezeného území

âl. 1

Stav nebezpeãí vyhlá‰en˘ v souladu s § 3 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(krizov˘ zákon), v platném znûní a § 61 odst. 3 písm. g) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), v platném
znûní, Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje ã. 1/2010 ze dne 18. 5. 2010 pro ãást území Zlínského kraje vymezené-
ho správním obvodem obcí s roz‰ífienou pÛsobností Vsetín, RoÏnov pod Radho‰tûm, Vala‰ské Mezifiíãí, KromûfiíÏ,
Otrokovice, Uherské Hradi‰tû

prodluÏuji do 31. 5. 2010 do 24:00 hodin

âl. 2

Vymezené území uvedené v ãl. 1 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ã.1/2010 ze dne 18. 5. 2010, pro které pla-
tí vyhlá‰en˘ stav nebezpeãí,

roz‰ifiuji

o katastrální území obce Kelníky

âl. 3

Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti dnem 24. kvûtna 2010 od 07:00 hodin.

MVDr. Stanislav Mi‰ák v. r.
hejtman Zlínského kraje
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1
NA¤ÍZENÍ

Zlínského kraje ã. 1/2010
ze dne 17. 5. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy
pro území Zlínského kraje

a závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje
pro území Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje vydává podle § 25 odst. 5 záko-
na ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu
s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto
nafiízení:

âl. 1

(1) Vydává se závazná ãást Plánu oblasti povodí Mo-
ravy pro území Zlínského kraje, která je uvedena v pfiílo-
ze ã. 1 k tomuto nafiízení.

(2) Vydává se závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje
pro území Zlínského kraje, která je uvedena v pfiíloze
ã. 2 k tomuto nafiízení.

âl. 2

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
po jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Zlínské-
ho kraje.

(2) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje ã. 0416/R11/10 dne 17. kvûtna 2010.

MVDr. Stanislav Mi‰ák v. r.
hejtman

Libor Luká‰ v. r.
statutární námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy
pro území Zlínského kraje

1. Hlavní cíle ochrany vod:

A. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
B. Ochrana pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod 

(pfiedev‰ím sucha a eroze)
C. Plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Ad A. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

Hlavní cíle v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
1. SníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami.

2. SníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.

3. SníÏení zatíÏení povrchov˘ch vod sinicemi.

4. Zv˘‰ení poãtu obyvatel s vyfie‰enou likvidací odpadních vod napojením na kanalizaci ukonãenou ãistírnou
odpadních vod nebo pfiimûfien˘m ãi‰tûním.

5. SníÏení produkce zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod.

6. SníÏení mnoÏství sráÏkov˘ch vod pfiivádûn˘ch na âOV.

7. Zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ.

8. Maximální zachování pfiirozené a pfiírodû blízké morfologie a ekologick˘ch parametrÛ vodních tokÛ pfii sta-
vební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod.

2. Minimalizovat vypou‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘ch, nebezpeãn˘ch a prioritních látek do povrchov˘ch a pod-
zemních vod.

3. Realizovat jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, zmûny kultur a zpÛsob hospodafiení v plo‰e povo-
dí, vytváfiet retenãní prostory, zasakovací pásy, pfiíkopy.

4. SniÏovat vnos fosforu a dusíku do povrchov˘ch vod.

5. Zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci.

6. Budovat, rekonstruovat a intenzifikovat kanalizaãní sítû a âOV, upfiednostÀovat pfiimûfiené ãi‰tûní u sídel
men‰ích neÏ 500 obyvatel.

7. Zavádût vhodné moderní technologie, napfi. recyklaci vody u prÛmyslov˘ch odpadních vod.

8. PouÏívat nejlep‰í dostupné technologie pfii ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch.

9. Zavádût oddílné kanalizaãní systémy v místech ekonomicky únosn˘ch, retenãní nádrÏe, zasakovací zafiízení.

10. ZatrubÀování vodních tokÛ pfiipustit jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje ji-
né variantní fie‰ení.

11. Vytváfiet rybí pfiechody.

12. OdstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí pfii respektování hledisek ochrany pfiírody.
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Program opatfiení k dosaÏení cílÛ v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

Povrchové vody

Opatfiení pro bodové zdroje zneãi‰tûní

Pfiehled opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûn˘ch vod z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní a jin˘ch ãinností majících
vliv na stav vod
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Opatfiení v oblasti revitalizace vodních tokÛ a zprÛchodÀování migraãních pfiekáÏek

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se povrchov˘ch vod
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Obecná opatfiení pro povrchové vody

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se povrchov˘ch vod



âástka 2/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje Strana 12

Podzemní vody

Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek 
do podzemních vod

Opatfiení t˘kající se pfiedev‰ím odstranûní negativních vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostfiedí a odstra-
Àování zneãi‰tûní z nelegálních skládek

Opatfiení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

Tato opatfiení nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplatÀována v celé oblasti povodí Moravy
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Ad B. Ochrana pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod 
(pfiedev‰ím sucha a eroze)

Hlavní cíle v oblasti ochrany pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
1. SníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch

hodnot.

2. Zv˘‰ení vodohospodáfiské retenãní a akumulaãní funkce krajiny a zpomalení odtoku povrchové vody.

3. Minimalizování dopadÛ klimatick˘ch zmûn na hospodáfiství v povodí.

4. Roz‰ífiení a modernizace pfiedpovûdní povodÀové a hlásné povodÀové sluÏby.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním pro-

stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatfiením proti suchu v pfiípadû budoucího nepfiíznivého v˘voje klimatu.

2. Pfii stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatfiení vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kají-
cích se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti
ochrany podle pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba >= Q100

– souvislá zástavba, prÛmyslové areály >= Q50

– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20

– izolované objekty – individuální ochrana
s pfiihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pfii povodni
a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní.

3. Pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit ná-
vrhov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfied-
cházelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ
z povodÀové vlny vzniklé rozplavením ochrann˘ch hrází.

4. Pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti kraji-
ny prostfiednictvím vodohospodáfisky a protieroznû vhodn˘ch úprav struktury pozemkÛ, napfiíklad zmûna-
mi kultur a zpÛsobu hospodafiení v plo‰e povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pfiíkopÛ
a v‰ech ostatních protierozních opatfiení.

5. Stavby protipovodÀové ochrany navrhovat v souladu s koncepãními dokumenty kraje t˘kajících se proti-
povodÀové ochrany.
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Program opatfiení k dosaÏení cílÛ v oblasti ochrany pfied povodnûmi a dal‰ími 
‰kodliv˘mi úãinky vod

Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

Opatfiení ÏadatelÛ – správcÛ tokÛ zafiazená v Programu opatfiení:

Opatfiení ÏadatelÛ – ostatních:
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Pfiírodû blízká protipovodÀová opatfiení:

Opatfiení t˘kající se celé oblasti povodí Moravy:

Ad C. Plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby
1. Zv˘‰ení poãtu obyvatel kraje zásoben˘ch zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou vodou z vodovodní sítû.

2. Zv˘‰ení poãtu obyvatel kraje napojen˘ch na kanalizaci zakonãenou âOV.

3. Zabezpeãit v˘‰e uvedené jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosnou cenu.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch

zdrojÛ.

2. Posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ.

3. Územnû hájit lokality vhodné pro v˘hledovou akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy pfied jejich
znehodnocením pro toto moÏné budoucí vodohospodáfiské vyuÏití.
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4. Zajistit a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují posky-
tování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání
a akumulaci vody.

5. Zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.

6. Zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ.

PouÏité zkratky

âOV âistírna odpadních vod
ID Identifikaãní ãíslo opatfiení v rámci plánu oblasti povodí
LâR Lesy âeské republiky, s.p.
PM Povodí Moravy, s. p.
Q100, Q50, Q20 PrÛtok vody pfii povodni s vypoãtenou ãetností opakování 100 (50, 20) let
VD Vodní dílo
VÚ Vodní útvar
ZVHS Zemûdûlská vodohospodáfiská správa
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Pfiíloha ã. 2
k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje
pro území Zlínského kraje

1. Hlavní cíle ochrany vod:

A. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
B. Ochrana pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod 

(pfiedev‰ím sucha a eroze)
C. Plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Ad A. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

Hlavní cíle v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
1. SníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami.

2. SníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.

3. SníÏení zatíÏení povrchov˘ch vod sinicemi.

4. Zv˘‰ení poãtu obyvatel s vyfie‰enou likvidací odpadních vod napojením na kanalizaci ukonãenou ãistírnou
odpadních vod nebo pfiimûfien˘m ãi‰tûním.

5. SníÏení produkce zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod.

6. SníÏení mnoÏství sráÏkov˘ch vod pfiivádûn˘ch na âOV.

7. Zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ.

8. Maximální zachování pfiirozené a pfiírodû blízké morfologie a ekologick˘ch parametrÛ vodních tokÛ pfii sta-
vební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod.

2. Minimalizovat vypou‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘ch, nebezpeãn˘ch a prioritních látek do povrchov˘ch a pod-
zemních vod.

3. Realizovat jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, zmûny kultur a zpÛsob hospodafiení v plo‰e povo-
dí, vytváfiet retenãní prostory, zasakovací pásy, pfiíkopy.

4. SniÏovat vnos fosforu a dusíku do povrchov˘ch vod.

5. Zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci.

6. Budovat, rekonstruovat a intenzifikovat kanalizaãní sítû a âOV, upfiednostÀovat pfiimûfiené ãi‰tûní u sídel
men‰ích neÏ 500 obyvatel.

7. Zavádût vhodné moderní technologie, napfi. recyklaci vody u prÛmyslov˘ch odpadních vod.

8. PouÏívat nejlep‰í dostupné technologie pãi ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch.

9. Zavádût oddílné kanalizaãní systémy v místech ekonomicky únosn˘ch, retenãní nádrÏe, zasakovací zafiízení.

10. ZatrubÀování vodních tokÛ pfiipustit jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje ji-
né variantní fie‰ení.

11. Vytváfiet rybí pfiechody.

12. OdstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí pfii respektování hledisek ochrany pfiírody.
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Program opatfiení k dosaÏení cílÛ v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

Podzemní vody

Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek 
do podzemních vod

Opatfiení t˘kající se pfiedev‰ím odstranûní negativních vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostfiedí a odstra-
Àování zneãi‰tûní z nelegálních skládek

Opatfiení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

Tato opatfiení nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplatÀována v celé oblasti povodí Dyje



Strana 19 Vûstník právních pfiedpisÛ Zlínského kraje âástka 2/2010

Ad B. Ochrana pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod 
(pfiedev‰ím sucha a eroze)

Hlavní cíle v oblasti ochrany pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
1. SníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot.

2. Zv˘‰ení vodohospodáfiské retenãní a akumulaãní funkce krajiny a zpomalení odtoku povrchové vody.

3. Minimalizování dopadÛ klimatick˘ch zmûn na hospodáfiství v povodí.

4. Roz‰ífiení a modernizace pfiedpovûdní povodÀové a hlásné povodÀové sluÏby.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním pro-

stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatfiením proti suchu v pfiípadû budoucího nepfiíznivého v˘voje klimatu.

2. Pfii stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatfiení vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kají-
cích se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti
ochrany podle pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba >= Q100

– souvislá zástavba, prÛmyslové areály >= Q50

– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20

– izolované objekty – individuální ochrana
s pfiihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pfii povodni
a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní.

3. Pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit ná-
vrhov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfied-
cházelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ
z povodÀové vlny vzniklé rozplavením ochrann˘ch hrází.

4. Pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti kraji-
ny prostfiednictvím vodohospodáfisky a protieroznû vhodn˘ch úprav struktury pozemkÛ, napfiíklad zmûna-
mi kultur a zpÛsobu hospodafiení v plo‰e povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pfiíkopÛ
a v‰ech ostatních protierozních opatfiení.

5. Stavby protipovodÀové ochrany navrhovat v souladu s koncepãními dokumenty kraje t˘kajících se proti-
povodÀové ochrany.

Program opatfiení k dosaÏení cílÛ v oblasti ochrany pfied povodnûmi a dal‰ími 
‰kodliv˘mi úãinky vod

Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy
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Opatfiení t˘kající se celé oblasti povodí Dyje

Ad C. Plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby
1. Zv˘‰ení poãtu obyvatel kraje zásoben˘ch zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou vodou z vodovodní sítû.

2. Zv˘‰ení poãtu obyvatel kraje napojen˘ch na kanalizaci zakonãenou âOV.

3. Zabezpeãit v˘‰e uvedené jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosnou cenu.

Správné postupy k dosaÏení hlavních cílÛ ochrany vod
1. Zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ.

2. Posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ.

3. Územnû hájit lokality vhodné pro v˘hledovou akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy pfied jejich
znehodnocením pro toto moÏné budoucí vodohospodáfiské vyuÏití.

4. Zajistit a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují posky-
tování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání
a akumulaci vody.

5. Zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.

6. Zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ.

PouÏité zkratky

âOV âistírna odpadních vod
ID Identifikaãní ãíslo opatfiení v rámci plánu oblasti povodí
LâR Lesy âeské republiky, s.p.
PM Povodí Moravy, s. p.
Q100, Q50, Q20 PrÛtok vody pfii povodni s vypoãtenou ãetností opakování 100 (50, 20) let
VÚ Vodní útvar
ZVHS Zemûdûlská vodohospodáfiská správa
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Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
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