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1
NA¤ÍZENÍ

Moravskoslezského kraje
ã. 1/2010

ze dne 2. 6. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského kraje
a závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje 

Rada kraje se dne 2. 6. 2010 usnesla vydat v soula-
du s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 25 odst. 5
zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zá-
konÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto
nafiízení:

âl. 1
Základní ustanovení

Tímto nafiízením se vydává:
a) závazná ãást Plánu oblasti povodí Odry pro správ-

ní obvod Moravskoslezského kraje, která je obsa-

Ïena v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení a tvofií jeho
nedílnou souãást,

b) závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy pro
správní obvod Moravskoslezského kraje, která je
obsaÏena v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení a tvofií
jeho nedílnou souãást.

âl. 2
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslez-
ského kraje.

Ing. Jaroslav Palas v. r.
hejtman kraje

Miroslav Novák v. r.
1. námûstek hejtmana kraje



Strana 31 Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje âástka 4/2010

Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 1/2010

ZÁVAZNÁ âÁST PLÁNU OBLASTI POVODÍ ODRY 
PRO SPRÁVNÍ OBVOD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1 OBLAST OCHRANY VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

1.1 Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

a) pro povrchové vody: zamezit zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu
v‰ech vodních útvarÛ s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchov˘ch vod a dále ochranu a zlep‰ení stavu v‰ech
umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického potenciálu a dob-
rého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, zastavit nebo postupnû odstranit emise a vy-
pou‰tûní a úniky zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek,

b) pro podzemní vody: zamezit nebo omezit vstupy nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek
do podzemních vod a zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ tûchto vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu
a obnovu v‰ech útvarÛ tûchto vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním,
s cílem dosáhnout dobrého stavu tûchto vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend kon-
centrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledku dopadÛ lidské ãinnosti,
za úãelem úãinného sníÏení zneãi‰tûní tûchto vod,

c) v chránûn˘ch oblastech, tzn. v oblastech pfiirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ,
v citliv˘ch oblastech, ve zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, povrchov˘ch
vodách, které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích: dosáhnout cíle
ochrany pro povrchové a pro podzemní vody, jak jsou uvedeny v˘‰e, pokud nejsou zvlá‰tními právními pfied-
pisy stanoveny odli‰né poÏadavky.

1.2 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

a) zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,
b) dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích,
c) sniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a zaji‰Èovat postupné odstranûní

jejich emisí, vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod,
d) zabraÀovat, pfiípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod,
e) usilovat o sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních

právních pfiedpisÛ a smûrnic EU,
f) dohlíÏet na plnûní poÏadavkÛ na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evrop-

sk˘m spoleãenstvím,
g) usilovat o sníÏení zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, a sanaci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch

skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,
h) navrhovat pouÏití a zafiazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,
i) zvy‰ovat kapacity a ãinnost existujících ãistíren odpadních vod (âOV),
j) zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,
k) preferovat zfiizování ãistíren odpadních vod pro vût‰í ãistírenské obvody proti drobn˘m ãistírnám, které proces

likvidace odpadních vod tfií‰tí do funkãnû i provoznû hÛfie fungujících jednotek,
l) v obcích, kde je spla‰ková kanalizace jiÏ vybudována, zásadnû upfiednostÀovat napojení odpadních vod z roz-

‰ifiující se zástavby na tuto kanalizaci pfied jejich likvidací nov˘mi mal˘mi domovními ãistírnami,
m) zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,
n) zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
o) podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000 ekvi-

valentních obyvatel,
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p) zaji‰Èovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení,
q) zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
r) podporovat nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pfii stavební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ,
s) zavádût a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod,
t) zatrubnûní vodního toku provádût jen v minimální mífie v tûch opravdu nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje

jiné fie‰ení,
u) v neupraven˘ch úsecích tokÛ usilovat pfii jejich správû a péãi o koryta tûchto tokÛ a jejich bfiehové porosty

o ekologicky ‰etrn˘ pfiístup, podporující územní systém ekologické stability daného úseku,
v) pro pfiípad eventuality zmûny klimatu pfiihlíÏet pfii plánování územního rozvoje k existenci vybran˘ch území

vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod,
w) odstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pfiírody.

1.3 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

V souvislosti s ustanovením § 23a odst. 2 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jsou opatfiení navrÏena pro první plánovací období (2010–2015).

1.3.1 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – povrchové vody – kon-
krétní opatfiení t˘kající se bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
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Zdroje financování opatfiení:
– dotace národní (Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II, Dotaãní program

Moravskoslezského kraje Drobné vodohospodáfiské akce),
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí, Program rozvoje venkova),
– vlastní zdroje investora.

1.3.2 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – povrchové vody –
konkrétní opatfiení t˘kající se revitalizace fiíãních systémÛ

Zdroje financování opatfiení:
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí),
– vlastní zdroje investora.
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1.3.3 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – povrchové vody –
opatfiení organizaãní a obecné povahy

1.3.4 NavrÏená opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – podzemní vody – kon-
krétní opatfiení
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Zdroje financování opatfiení:
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí, Regionální operaãní program regionu sou-

drÏnosti Moravskoslezsko).

1.3.5 NavrÏená opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – podzemní vody – opat-
fiení obecné povahy
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2 OBLAST OCHRANY P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍM ÚâINKEM
SUCHA

2.1 Hlavní cíle ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha

a) sníÏit poãet povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezit ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot
a v tom smyslu v prvé fiadû naplnit opatfiení navrÏená v rámci fie‰ení prioritní oblasti horní Opavy,

b) zajistit pfiípravu a realizaci i ostatních strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení protipovodÀové
ochrany,

c) pfiizpÛsobovat koncepci fie‰ení ochrany pfied povodnûmi v oblasti povodí klimatick˘m zmûnám  a minimalizovat
rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáfiství.

2.2 Správné postupy v oblasti ochrany pfied povodnûmi a pfied nepfiízniv˘m úãinkem sucha

a) podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním pro-
stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adap-
taãních opatfiení proti nepfiíznivému v˘voji zmûny klimatu,

b) pfii stanovení návrhového prÛtoku vycházet z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany podle pravdûpo-
dobnosti 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,

c) pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit návr-
hov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfiedchá-
zelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ z povod-
Àové vlny vzniklé rozplavením ochranné hráze,

d) navrhování preventivních opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch po-
mûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady
a uÏitky tûchto opatfiení,

e) v záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území s tím, Ïe ty-
to stavby nesmí b˘t podsklepené a pfiízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén.V záplavovém území ne-
umísÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pfied‰kolní zafiízení.Tyto jmenované
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objekty by nemûly b˘t taktéÏ umisÈovány bezprostfiednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi (h>2 m), pfií-
padnû skuteãnost, Ïe se objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutno pfii jejich projektování zo-
hlednit,

f) záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepo-
volovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,

g) v záplavovém území zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu,
h) pokud je náklad na protipovodÀové opatfiení srovnateln˘ ãi vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku, prosa-

zovat moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v záplavov˘ch územích pro umoÏnûní ne‰kodného rozlivu
velk˘ch vod,

i) komunikace v záplavov˘ch územích realizovat buì v úrovni stávajícího terénu, nebo s dostateãnû kapacitními
inundaãními mosty pro umoÏnûní proudûní vybfieÏen˘ch velk˘ch vod,

j) inÏen˘rské stavby nadzemní i podzemní vést v soubûhu s vodním tokem minimálnû 6 m a více od horních bfie-
hov˘ch hran vodních tokÛ, u ohrázovan˘ch tokÛ, alespoÀ 8 m a více od vzdu‰n˘ch pat hrází,

k) pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zv˘‰ení retenãní schopnosti krajiny prostfiednictvím
zmûny kultur a hospodafiení v povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,

l) stavby vût‰ího rozsahu, které v˘raznû mûní pfiirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, by mûly obsahovat ná-
vrh retenãních nádrÏí ãi jin˘ch opatfiení pro zachycení nárÛstu odtoku de‰Èov˘ch vod,

m) ve‰keré nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury v záplavov˘ch územích realizovat tak, aby jejich
vliv na odtokové pomûry byl co nejmen‰í,

n) pfiemostûní provádût kolmo na tok, vzhledem k charakteru fiíãní sítû v celé oblasti povodí Odry vÏdy o jednom
mostním poli pfies vlastní koryto se zaloÏením opûr aÏ za horními bfiehov˘mi hranami a s pfiev˘‰ením spodní
hrany nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody. U beskydsk˘ch tokÛ vzhledem k jejich cha-
rakteru odtokov˘ch pomûrÛ a prÛbûhu povodní uplatÀovat pfiev˘‰ení minimálnû 1,0 m a více. Pokud vzhledem
k místním pomûrÛm není moÏno poÏadované pfiev˘‰ení nad stoletou vodou splnit, je nutno v˘‰kovû situovat
pfiemostûní alespoÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neupraveného koryta tak, aby minimálnû vzdouvalo
velké vody. Hydraulické v˘poãty hladin velk˘ch vod v profilech mostÛ, vãetnû jejich ovlivnûní tûmito mosty se
doporuãují provádût pomocí ustáleného nerovnomûrného proudûní, zejména u fiek a potokÛ protékajících in-
travilány obcí a mûst,

o) respektovat eventualitu klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu i intenzity extrémních
hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a toto zohlednit pfii rozdûlení prostorÛ a pfii návrzích
funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3 Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

V souvislosti s ustanovením § 23a odst. 2 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jsou opatfiení navrÏena pro první plánovací období (2010–2015).

2.3.1 Opatfiení na sníÏení povodÀov˘ch rizik v prioritní oblasti horní Opavy

Obsahuje ve smyslu usnesení vlády âeské republiky ã. 444/2008 ze dne 21. dubna 2008 zahájení majetkoprávního vy-
pofiádání majetku dotãeného realizací navrhovan˘ch opatfiení v rámci varianty men‰í nádrÏe Nové Hefiminovy
v kombinaci s dal‰ími opatfieními a pfiípravu tûchto opatfiení.
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2.3.2 Opatfiení navrÏená na ochranu území pfied extrémními vodními stavy – zv˘‰ení kapacity koryt vodních tokÛ
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Zdroje financování opatfiení:
– dotace národní (Program Podpora prevence pfied povodnûmi II., fond dÛlních ‰kod, státní rozpoãet – § 35 zá-

kona ã. 289/1995 Sb., o lesích a zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí),
– vlastní zdroje investora.

2.3.3 Opatfiení pro odãinûní dÛlních ‰kod

Zdroje financování opatfiení:
– dotace národní (Program Revitalizace Moravskoslezského kraje, Program Podpora prevence pfied povodnû-

mi II., fond dÛlních ‰kod),
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí),
– vlastní zdroje investora.

2.3.4 Podpora zvy‰ování bezpeãnosti vodních dûl

Zdroje financování opatfiení:
– dotace národní (Program Podpora prevence pfied povodnûmi II., Podpora zvy‰ování funkãnosti vodních dûl),
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí),
– vlastní zdroje investora.
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2.3.5. Opatfiení navrÏená na ochranu území pfied extrémními vodními stavy – suché nádrÏe pro zachycování
povodní

Zdroje financování opatfiení:
– dotace národní (Program Podpora prevence pfied povodnûmi II.),
– dotace z evropsk˘ch zdrojÛ (Operaãní program Îivotní prostfiedí),
– vlastní zdroje investora.

3 OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY

3.1 Hlavní cíle plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

a) zabezpeãit bezproblémové zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou
vodou,

b) zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí,
c) to v‰e jako kvalitní sluÏbu a za sociálnû únosné ceny.

3.2 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb

a) zaji‰Èovat v˘robu pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
b) posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdro-

jÛ,
c) poÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch vod re-

spektovat prÛtoky pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a eko-
logické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektovat vy-
váÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

d) zabezpeãovat kvalitní zdroje pitné vody pro zásobení obyvatel, dosahovat zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

e) zabezpeãovat nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘m plánem Moravskoslezského kraje,

f) zaji‰Èovat a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují po-
skytování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvá-
ní a akumulaci vody; pfii návrzích vodních dûl dohlíÏet na respektování zásad platné legislativy (v souãasné do-
bû napfi. vyhlá‰ky ã. 590/2002 Sb., o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla, ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb.;
âSN 75 2410),

g) zaji‰Èovat poÏadavky na vymezené koupací vody,
h) zaji‰Èovat poÏadavky na vymezené rybné vody,
i) zaji‰Èovat poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 1/2010

ZÁVAZNÁ âÁST PLÁNU OBLASTI POVODÍ MORAVY PRO
SPRÁVNÍ OBVOD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1 OBLAST OCHRANY VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

1.1 Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

a) pro povrchové vody: zamezit zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu
v‰ech vodních útvarÛ s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchov˘ch vod a dále ochranu a zlep‰ení stavu v‰ech
umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického potenciálu a dob-
rého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, zastavit nebo postupnû odstranit emise a vy-
pou‰tûní a úniky zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek,

b) pro podzemní vody: zamezit nebo omezit vstupy nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek
do podzemních vod a zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ tûchto vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a ob-
novu v‰ech útvarÛ tûchto vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním, s cí-
lem dosáhnout dobrého stavu tûchto vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend koncent-
race nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledku dopadÛ lidské ãinnosti, za
úãelem úãinného sníÏení zneãi‰tûní tûchto vod,

c) v chránûn˘ch oblastech, tzn. v oblastech pfiirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ,
v citliv˘ch oblastech, ve zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, povrchov˘ch
vodách, které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích: dosáhnout cíle
ochrany pro povrchové a pro podzemní vody, jak jsou uvedeny v˘‰e, pokud nejsou zvlá‰tními právními pfied-
pisy stanoveny odli‰né poÏadavky.

1.2 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

a) zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,
b) dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích,
c) sniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a zaji‰Èovat postupné odstranûní

jejich emisí, vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod,
d) zabraÀovat, pfiípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod,
e) usilovat o sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních

právních pfiedpisÛ a smûrnic EU,
f) dohlíÏet na plnûní poÏadavkÛ na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evrop-

sk˘m spoleãenstvím,
g) usilovat o sníÏení zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, a sanaci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch

skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,
h) navrhovat pouÏití a zafiazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,
i) zvy‰ovat kapacity a ãinnost existujících ãistíren odpadních vod (âOV),
j) zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,
k) preferovat zfiizování ãistíren odpadních vod pro vût‰í ãistírenské obvody proti drobn˘m ãistírnám, které proces

likvidace odpadních vod tfií‰tí do funkãnû i provoznû hÛfie fungujících jednotek,
l) v obcích, kde je spla‰ková kanalizace jiÏ vybudována, zásadnû upfiednostÀovat napojení odpadních vod z roz-

‰ifiující se zástavby na tuto kanalizaci pfied jejich likvidací nov˘mi mal˘mi domovními ãistírnami,
m) zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,
n) zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
o) podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000 ekvi-

valentních obyvatel,
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p) zaji‰Èovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení,
q) zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
r) podporovat nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pfii stavební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ,
s) zavádût a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod,
t) zatrubnûní vodního toku provádût jen v minimální mífie v tûch opravdu nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje

jiné fie‰ení,
u) v neupraven˘ch úsecích tokÛ usilovat pfii jejich správû a péãi o koryta tûchto tokÛ a jejich bfiehové porosty

o ekologicky ‰etrn˘ pfiístup, podporující územní systém ekologické stability daného úseku,
v) pro pfiípad eventuality zmûny klimatu pfiihlíÏet pfii plánování územního rozvoje k existenci vybran˘ch území

vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod,
w) odstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pfiírody.

1.3 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

V souvislosti s ustanovením § 23a odst. 2 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jsou opatfiení navrÏena pro první plánovací období (2010 – 2015).

1.3.1 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – povrchové vody –
opatfiení organizaãní a obecné povahy

1.3.2 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – podzemní vody –
opatfiení organizaãní a obecné povahy
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1.3.3 Opatfiení navrÏená k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí – povrchové a podzemní
vody – opatfiení organizaãní a obecné povahy, která nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplat-
Àována v celé oblasti povodí Moravy

2 OBLAST OCHRANY P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍM ÚâINKEM
SUCHA

2.1 Hlavní cíle ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha

a) sníÏit poãet povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezit ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot
a v tom smyslu v prvé fiadû plnit opatfiení vymezená na základû koncepãních studií v rámci fie‰ení jednotliv˘ch
prioritních oblastí v rámci oblasti povodí Moravy,

b) zajistit pfiípravu a realizaci i ostatních strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení protipovodÀo-
vé ochrany,

c) pfiizpÛsobovat koncepci fie‰ení ochrany pfied povodnûmi v oblasti povodí klimatick˘m zmûnám a minimalizo-
vat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáfiství.

2.2 Správné postupy v oblasti ochrany pfied povodnûmi a pfied nepfiízniv˘m úãinkem sucha

a) podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním pro-
stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adap-
taãních opatfiení proti nepfiíznivému v˘voji zmûny klimatu,

b) pfii stanovení návrhového prÛtoku vycházet z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany podle pravdûpo-
dobnosti 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,
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c) pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit návr-
hov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfiedchá-
zelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ z povod-
Àové vlny vzniklé rozplavením ochranné hráze,

d) navrhování preventivních opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch po-
mûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady
a uÏitky tûchto opatfiení,

e) v záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území s tím, Ïe ty-
to stavby nesmí b˘t podsklepené a pfiízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén.V záplavovém území ne-
umísÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pfied‰kolní zafiízení.Tyto jmenované
objekty by nemûly b˘t taktéÏ umisÈovány bezprostfiednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi (h>2 m), pfiípadnû
skuteãnost, Ïe se objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutno pfii jejich projektování zohlednit,

f) záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepo-
volovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,

g) v záplavovém území zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu,
h) pokud je náklad na protipovodÀové opatfiení srovnateln˘ ãi vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku, prosazovat

moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v záplavov˘ch územích pro umoÏnûní ne‰kodného rozlivu velk˘ch vod,
i) komunikace v záplavov˘ch územích realizovat buì v úrovni stávajícího terénu, nebo s dostateãnû kapacitními

inundaãními mosty pro umoÏnûní proudûní vybfieÏen˘ch velk˘ch vod,
j) inÏen˘rské stavby nadzemní i podzemní vést v soubûhu s vodním tokem minimálnû 6 m a více od horních bfie-

hov˘ch hran vodních tokÛ, u ohrázovan˘ch tokÛ, alespoÀ 8 m a více od vzdu‰n˘ch pat hrází,
k) pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zv˘‰ení retenãní schopnosti krajiny prostfiednictvím

zmûny kultur a hospodafiení v povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
l) stavby vût‰ího rozsahu, které v˘raznû mûní pfiirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, by mûly obsahovat ná-

vrh retenãních nádrÏí ãi jin˘ch opatfiení pro zachycení nárÛstu odtoku de‰Èov˘ch vod,
m) ve‰keré nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury v záplavov˘ch územích realizovat tak, aby jejich

vliv na odtokové pomûry byl co nejmen‰í,
n) pfiemostûní provádût kolmo na tok, vzhledem k charakteru fiíãní sítû v celé oblasti povodí Moravy vÏdy o jednom

mostním poli pfies vlastní koryto se zaloÏením opûr aÏ za horními bfiehov˘mi hranami a s pfiev˘‰ením spodní hra-
ny nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody. U beskydsk˘ch tokÛ vzhledem k jejich charakteru
odtokov˘ch pomûrÛ a prÛbûhu povodní uplatÀovat pfiev˘‰ení minimálnû 1,0 m a více. Pokud vzhledem k místním
pomûrÛm není moÏno poÏadované pfiev˘‰ení nad stoletou vodou splnit, je nutno v˘‰kovû situovat pfiemostûní ales-
poÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neupraveného koryta tak, aby minimálnû vzdouvalo velké vody. Hyd-
raulické v˘poãty hladin velk˘ch vod v profilech mostÛ, vãetnû jejich ovlivnûní tûmito mosty se doporuãují prová-
dût pomocí ustáleného nerovnomûrného proudûní, zejména u fiek a potokÛ protékajících intravilány obcí a mûst,

o) respektovat eventualitu klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu i intenzity extrémních
hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a toto zohlednit pfii rozdûlení prostorÛ a pfii návrzích
funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3 Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

V souvislosti s ustanovením § 23a odst. 2 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jsou opatfiení navrÏena pro první plánovací období (2010–2015).
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3 OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY

3.1 Hlavní cíle plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

a) zabezpeãit bezproblémové zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou
vodou,

b) zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí,
c) to v‰e jako kvalitní sluÏbu a za sociálnû únosné ceny.

3.2 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb

a) zaji‰Èovat v˘robu pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
b) posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdro-

jÛ,
c) poÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch vod re-

spektovat prÛtoky pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a eko-
logické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektovat vy-
váÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

d) zabezpeãovat kvalitní zdroje pitné vody pro zásobení obyvatel, dosahovat zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

e) zabezpeãovat nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘m plánem Moravskoslezského kraje,

f) zaji‰Èovat a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují po-
skytování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvá-
ní a akumulaci vody; pfii návrzích vodních dûl dohlíÏet na respektování zásad platné legislativy (v souãasné do-
bû napfi. vyhlá‰ky ã. 590/2002 Sb., o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla, ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb.;
âSN 75 2410),

g) zaji‰Èovat poÏadavky na vymezené koupací vody,
h) zaji‰Èovat poÏadavky na vymezené rybné vody,
i) zaji‰Èovat poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.
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2
NA¤ÍZENÍ

Moravskoslezského kraje
ã. 2/2010

ze dne 2. 6. 2010,

kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje

Rada kraje se dne 2. 6. 2010 usnesla vydat v soula-
du s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 8 odst. 5 zá-
kona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkte-
r˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âl. 1
Základní ustanovení

Tímto nafiízením se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád
Moravskoslezského kraje pro oblasti se zhor‰enou kvali-
tou ovzdu‰í vymezené Ministerstvem Ïivotního prostfiedí
v souladu s § 7 odst. 1 a 4 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochra-
nû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon
o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Kraj-
sk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje je obsaÏen
v pfiíloze k tomuto nafiízení a tvofií jeho nedílnou souãást.

âl. 2

Provozovatelé stacionárních zdrojÛ vyjmenovan˘ch
v krajském regulaãním fiádu:

a) vypracují a pfiedloÏí âeské inspekci Ïivotního pro-
stfiedí, oblastnímu inspektorátu Ostrava, ke schvá-
lení regulaãní fiády obsahující regulaãní opatfiení
podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona ã. 86/2002 Sb.,

o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, do 60 dnÛ ode dne úãinnosti
tohoto nafiízení,

b) pfiedají Krajskému úfiadu Moravskoslezského kra-
je, odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, kon-
taktní údaje (elektronická adresa a telefonní ãís-
lo), na které budou pfiedávány signály upozornûní
a regulace, do 60 dnÛ ode dne úãinnosti tohoto
nafiízení; a dále pfiedají Krajskému úfiadu Morav-
skoslezského kraje, odboru Ïivotního prostfiedí
a zemûdûlství, informaci o zmûnû tûchto kontakt-
ních údajÛ nejdéle do 48 hodin od okamÏiku, kdy
k této zmûnû do‰lo.

âl. 3
Zru‰ovací ustanovení

Tímto nafiízením se zru‰uje nafiízení Moravskoslez-
ského kraje ã. 1/2005, kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaã-
ní fiád Moravskoslezského kraje.

âl. 4
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslez-
ského kraje.

Ing. Jaroslav Palas v. r.
hejtman kraje

Miroslav Novák v. r.
1. námûstek hejtmana kraje



âástka 4/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje Strana 52

Pfiíloha
k nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 2/2010

KRAJSK¯ REGULAâNÍ ¤ÁD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

¤ídícím pracovi‰tûm je Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství (dále jen
„krajsk˘ úfiad“).

Vydávání signálu upozornûní a signálu regulace zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í uveden˘m v tomto regulaãním fiádu
bude zabezpeãeno nepfietrÏitû pro oxid dusiãit˘ a oxid sifiiãit˘ vÏdy v období od 1. 10. bûÏného roku do 31. 3. násle-
dujícího roku a pro suspendované ãástice PM10 celoroãnû.

1 Podmínky vyhla‰ování a odvolávání signálÛ krajského regulaãního fiádu
a) Pfii vyhlá‰ení signálu regulace pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘ se regulují zpÛsobem uveden˘m v tomto regu-

laãním fiádu následující stacionární zdroje:

Pozn.
IâP/ identifikaãní ãíslo provozovny 
Iâ /  identifikaãní ãíslo ekonomického subjektu
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b) Pfii vyhlá‰ení signálu regulace pro suspendované ãástice PM10 se regulují zpÛsobem uveden˘m v tomto regu-
laãním fiádu následující stacionární zdroje:

Pozn.
IâP/ identifikaãní ãíslo provozovny 
Iâ  / identifikaãní ãíslo ekonomického subjektu

1.1 Signály vyhla‰uje krajsk˘ úfiad na základû pfiedpovûdi meteorologick˘ch prvkÛ a rozptylov˘ch podmínek pro
Moravskoslezsk˘ kraj, zpracovávan˘ch dennû âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem a na základû mûfiení
úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í na vybran˘ch místech v Moravskoslezském kraji. Informace o splnûní podmínek pro
vyhlá‰ení signálÛ upozornûní a regulace zaji‰Èuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav a pfiedává tyto informace
krajskému úfiadu.

1.2 Signál upozornûní pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘ nebo suspendované
ãástice PM10 vyhla‰uje krajsk˘ úfiad pro vymezené území a provozovny a pfiedává jej pfiíslu‰n˘m orgánÛm
a osobám uveden˘m v bodû 3 v pfiípadû, Ïe byl pfiedpovûzen vznik smogové situace nebo byly zji‰tûny nepfiíz-
nivé rozptylové podmínky, bylo pfiedpovûzeno jejich dal‰í trvání a do‰lo:
a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu sifiiãitého 250 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících

hodinách,
b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 200 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících

hodinách nebo
c) k pfiekroãení 24hodinového prÛmûru koncentrace suspendovan˘ch ãástic PM10 100 mg.m–3,
pfiiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pfiekroãen zvlá‰tní imisní limit, je
za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na jedné mûfiicí stanici reprezentativní pro vymezené území a souãas-
nû se pfiedpokládá, Ïe tato imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin.
Trendy koncentrací se v pfiípadû oxidu sifiiãitého a oxidu dusiãitého vyhodnocují z ãasov˘ch fiad hodinov˘ch
koncentrací, v pfiípadû suspendovan˘ch ãástic PM10 z ãasov˘ch fiad klouzav˘ch dvanáctihodinov˘ch prÛmûrÛ
hodinov˘ch koncentrací.

1.3 Signál regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãás-
tice PM10 vyhla‰uje krajsk˘ úfiad pro vymezené území a provozovny a pfiedává jej pfiíslu‰n˘m orgánÛm a oso-
bám uveden˘m v bodû 3 v pfiípadû, Ïe byly zji‰tûny nepfiíznivé rozptylové podmínky, bylo pfiedpovûzeno jejich
dal‰í trvání a do‰lo:
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a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu sifiiãitého 500 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících
hodinách,

b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 400 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících
hodinách nebo

c) k pfiekroãení 24hodinového prÛmûru koncentrace suspendovan˘ch ãástic PM10 150 mg.m–3,
pfiiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pfiekroãen zvlá‰tní imisní limit, je
za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na jedné mûfiicí stanici reprezentativní pro vymezené území a souãas-
nû se pfiedpokládá, Ïe tato imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin.
Trendy koncentrací se v pfiípadû oxidu sifiiãitého a oxidu dusiãitého vyhodnocují z ãasov˘ch fiad hodinov˘ch
koncentrací, v pfiípadû suspendovan˘ch ãástic PM10 z ãasov˘ch fiad klouzav˘ch dvanáctihodinov˘ch prÛmûrÛ
hodinov˘ch koncentrací.

1.4 Seznam mûfiicích stanic reprezentativních pro Moravskoslezsk˘ kraj vãetnû pfiifiazení k jednotliv˘m staci-
onárním zdrojÛm, které mají vliv na vyhlá‰ení signálu upozornûní nebo regulace je stanoven v následující
tabulce:
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Pozn.
SO2 / oxid sifiiãit˘
NO2 / oxid dusiãit˘
PM10 / suspendované ãástice PM10

1.5 Signál upozornûní nebo signál regulace odvolává krajsk˘ úfiad v pfiípadû, Ïe platí následující podmínky:
1.5.1 na Ïádné mûfiicí stanici reprezentativní pro vymezené území není pfiekroãen zvlá‰tní imisní limit, pfiiãemÏ

tento stav trvá nepfietrÏitû alespoÀ 12 hodin v pfiípadû oxidu sifiiãitého, oxidu dusiãitého nebo 24 hodin
v pfiípadû suspendovan˘ch ãástic PM10 a není na základû meteorologické pfiedpovûdi oãekáváno zhor‰ení
rozptylov˘ch podmínek nebo obnovení meteorologick˘ch podmínek podmiÀujících vysoké koncentrace
v prÛbûhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ,
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1.5.2 ãasov˘ interval 12 hodin v pfiípadû oxidu sifiiãitého, oxidu dusiãitého se zkracuje aÏ na 3 hodiny v pfiípadû,
Ïe rozptylové podmínky nelze oznaãit jako nepfiíznivé a podle meteorologické pfiedpovûdi je témûfi vylou-
ãeno, Ïe v prÛbûhu nejbliÏ‰ích 48 hodin nepfiíznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky
podmiÀující vysoké koncentrace opût nastanou.

2 POSTUP P¤I VYHLA·OVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ SIGNÁLÒ KRAJSKÉHO
REGULAâNÍHO ¤ÁDU

2.1 Vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní nebo signálu regulace sdûlí krajsk˘ úfiad neprodlenû v‰em pfií-
slu‰n˘m orgánÛm a osobám uveden˘m v bodû 3.

2.2 Po vyhlá‰ení signálu regulace provedou provozovatelé stacionárních zdrojÛ podléhajících regulaci podle to-
hoto regulaãního fiádu opatfiení v souladu s regulaãními fiády, vypracovan˘mi podle § 11 odst. 1 písm. h) záko-
na o ochranû ovzdu‰í a schválen˘mi podle § 46 odst. 1 písm. l) zákona o ochranû ovzdu‰í. Po odvolání signálu
regulace provozovatel zdroje pfiestává plnit povinnosti stanovené v pfiíslu‰ném regulaãním fiádu.

2.3 Informace o vyhlá‰ení a odvolání signálÛ pfiedává krajsk˘ úfiad pomocí elektronické po‰ty a telefonu.
2.4 Závazné texty pro vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní a signálu regulace jsou uvedeny v bodû 2.5 a musí b˘t

zaslány z elektronické adresy Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje ve tvaru –  jmeno.prijmeni@kr-morav-
skoslezsky.cz.

2.5 Závazné texty pro vyhlá‰ení signálu upozornûní a signálu regulace a jejich odvolání
I. a) Text vyhlá‰ení signálu upozornûní pfii pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘

nebo suspendované ãástice PM10:
„UpozorÀujeme, Ïe v nejbliÏ‰ích hodinách je moÏnost v˘skytu smogové situace a vyhlá‰ení signálu regulace.
Vyhla‰ujeme signál upozornûní. Platnost signálu je od ..... hodin dne ..... do odvolání.“

b) Text odvolání signálu upozornûní pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10:
„Ru‰íme signál upozornûní na moÏnost v˘skytu smogové situace. Platnost signálu konãí v ..... hodin dne
.....“

II. a) Text vyhlá‰ení signálu regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘
nebo suspendované ãástice PM10:
„Smogová situace nastala. Vyhla‰ujeme signál regulace. Platnost signálu je od ..... hodin dne ..... do odvo-
lání.“

b) Text odvolání signálu regulace pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10:
„Ru‰íme signál regulace. Platnost signálu konãí v ..... hodin dne.....“

Uvedené texty musí b˘t doplnûny o územní platnost signálÛ.

3 SEZNAM ORGÁNÒ A OSOB PRO P¤EDÁVÁNÍ SIGNÁLU UPOZORNùNÍ
A SIGNÁLU REGULACE P¤I P¤EKROâENÍ ZVLÁ·TNÍCH IMISNÍCH
LIMITÒ PRO OXID SI¤IâIT ,̄ OXID DUSIâIT¯ NEBO SUSPENDOVANÉ
âÁSTICE PM10

a) Ministerstvo Ïivotního prostfiedí,
b) Obecní úfiad (úfiady) podle územní platnosti vyhlá‰eného signálu,
c) âeská inspekce Ïivotního prostfiedí,
d) Stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxid du-

siãit˘ – viz bod 1 písm. a),
e) Stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro suspendované ãástice

PM10 – viz bod 1 písm. b),
f) âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav,
g) Sdûlovací prostfiedky.
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4 INFORMOVÁNÍ VE¤EJNOSTI

Vefiejnosti se pfii vyhlá‰ení signálÛ v rámci krajského regulaãního fiádu pro oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit˘ nebo suspendo-
vané ãástice PM10 sdûlují vyvû‰ením na webov˘ch stránkách Moravskoslezského kraje a prostfiednictvím sdûlovacích
prostfiedkÛ tyto údaje:
1) datum, hodina a místo v˘skytu, a pokud jsou známy, dÛvody pro tento v˘skyt,
2) druh zvlá‰tního imisního limitu, kter˘ byl pfiekroãen (signál upozornûní nebo signál regulace, zneãi‰Èující látka),
3) nejvy‰‰í hodinové nebo denní koncentrace a pfiedpovûdi zmûn koncentrací (zlep‰ení, stabilizace nebo zhor‰e-

ní) a dÛvody pro tyto zmûny,
4) dotãená území,
5) pfiedpokládaná doba trvání,
6) typ populace potenciálnû citlivé na v˘skyt,
7) preventivní opatfiení, která by mûla b˘t pfiijata dotãen˘mi citliv˘mi skupinami,
8) v pfiípadû vyhlá‰ení signálu upozornûní nebo signálu regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro

oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10 bude vydána následující v˘zva fiidiãÛm automobilÛ v oblasti, pro
kterou byl signál vyhlá‰en: „Îádáme fiidiãe automobilÛ, aby pokud moÏno nevyjíÏdûli, neboÈ emise z automobilÛ
se v˘znamnû podílejí na zv˘‰ené koncentraci oxidu dusiãitého a suspendovan˘ch ãástic PM10“.
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezsk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh
bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2010 ãiní 900 Kã bez DPH; 990 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potfieb Moravskoslezského kraje.
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:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


