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7
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 7/2010
ze dne 11. 1. 2010,
o vydání závazné ãásti Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy
pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve vztahu k § 9 a násl. vyhlá‰ky
ã. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, vydává toto
naﬁízení:

âl. 2
Závazná ãást Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro
správní obvod Stﬁedoãeského kraje je uvedena v pﬁíloze
k tomuto naﬁízení.

âl. 3
Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 024-02/2010/RK ze dne 11. 1. 2010.

âl. 1
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy pro správní obvod
Stﬁedoãeského kraje se v‰emi obsahov˘mi náleÏitostmi,
vycházející z Plánu hlavních povodí âeské republiky,
schválilo Zastupitelstvo Stﬁedoãeského kraje usnesením
ã. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009.

âl. 4
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dvacát˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 7/2010

Plán oblasti povodí Dolní Vltavy pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Závazná ãást
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy (dále jen „Plán“) byl zpracován na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve tﬁech etapách – pﬁípravné práce, návrh
plánu a koneãn˘ návrh plánu. Nedílnou souãástí Plánu jsou pﬁíslu‰né programy opatﬁení (§ 26 vodního zákona). Úãelem Plánu je vymezit a vzájemnû harmonizovat veﬁejné zájmy:
a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,
b) ochrany pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodaﬁení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.
Plán vãetnû pﬁíslu‰n˘ch programÛ opatﬁení je podkladem pro v˘kon veﬁejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).
Oblast povodí Dolní Vltavy zasahuje do správních obvodÛ Hlavního mûsta Prahy, Stﬁedoãeského kraje, kraje Vysoãina, Jihoãeského kraje a Ústeckého kraje.
Ve Stﬁedoãeském kraji zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Bene‰ov, Brand˘s nad
Labem-Stará Boleslav (ãásteãnû), âáslav, âerno‰ice (ãásteãnû), âesk˘ Brod, Dobﬁí‰ (ãásteãnû), Hoﬁovice, Kladno
(ãásteãnû), Kolín (ãásteãnû), Kralupy nad Vltavou (ãásteãnû), Kutná Hora (ãásteãnû), Mûlník, Neratovice, Pﬁíbram
(ãásteãnû), Rakovník (ãásteãnû), ¤íãany (ãásteãnû), Sedlãany, Slan˘, Vla‰im, Votice (ãásteãnû).
Souãástí Plánu je návrh závazné ãásti, která se po vydání naﬁízení radou Stﬁedoãeského kraje stane závazn˘m
podkladem pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatﬁení.
Obsah programÛ opatﬁení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvoﬁí je zejména návrh opatﬁení, ãasov˘ plán realizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.
Opatﬁení pﬁijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatﬁení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plánu, tj. do konce roku 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Dolní Vltavy

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí (Environmentální cíle)

Pro povrchové vody:
■

■

■

■

zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch
vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné
odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ,
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v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního moﬁe, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,
fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Pro podzemní vody:
■

■

■

■

zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod,
sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
■

dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,

■

ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
■

sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,

■

zaji‰tûní pﬁípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení protipovodÀové ochrany,

■

postupné pﬁizpÛsobení se pﬁedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

■

zkvalitnûní hlásné a pﬁedpovûdní sluÏby,

■

zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pﬁedpovûdí,

■

■

■

■

■

■

zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pﬁi zvládnutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného záchranného systému,
zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních informací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,
zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáﬁsk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáﬁství ﬁe‰it mimoﬁádné povodÀové situace,
zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostﬁednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
zlep‰ení dostupnosti informací pro veﬁejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

■

zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,

■

zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatﬁení,

■

zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,

■

zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,

■

podpoﬁení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,
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zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení na základû kvalitních podkladÛ
a optimalizace variant koncepcí ﬁe‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,
pﬁi návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení hledání vhodné kombinace opatﬁení v krajinû zvy‰ujících pﬁirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatﬁení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,
pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pﬁipravení a zavedení odpovídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,
vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pﬁed povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

■

zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,

■

zkvalitnûní a roz‰íﬁení komunikace s veﬁejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,

■

■

2.3

âástka 2/2010

podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰ovat ochranu pﬁed povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pﬁenosu know-how,
koordinace plánÛ ochrany pﬁed povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
■

zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,

■

zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

■

to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3.

Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáﬁsk˘ch postupÛ
v oblasti povodí Dolní Vltavy

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

3.1

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
■

■

zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

■

sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

■

pouÏití a zaﬁazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,

■

zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),

■

zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

■

zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

■

zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,
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podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod
2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

■

zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,

■

podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních
tokÛ,

■

zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,

■

územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,

■

odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

3.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
■

■

■

■

■

■

3.3

podporování akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptaãních opatﬁení proti nepﬁíznivému v˘voji zmûny klimatu,
preventivní opatﬁení pro ochranu pﬁed povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto opatﬁení,
záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,
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,
pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostﬁednictvím zmûny kultur
a hospodaﬁení v povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
respektování eventuality 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 zohlednûní tohoto pﬁi rozdûlení prostorÛ vodních
nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
■

■

■

■

■

■

zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ,
poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch
vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),
zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, dosaÏení zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,
zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,
zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb, zejména pak pﬁehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pﬁi
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návrzích vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû 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),

4.

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody.

Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pﬁipravována tak, aby je bylo
moÏno do roku 2012 realizovat (viz § 26 odst. 1 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.
Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatﬁení budou realizována s vyuÏitím podpor zejména Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stavby a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a programu 129120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II.
V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatﬁení uveden v následujících tabulkách:

Dotaãní program

OPÎP

PRV

229 310
129 180

Opatﬁení na ochranu vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Oblast podpory
oblast podpory 1.1 SníÏení zneãi‰tûní vod
oblast podpory 4.2 OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. (Obnova krajinn˘ch struktur)
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic (Program V˘stavba a obnova
infrastruktury vodovodÛ a kanalizací – podprogram 229 313)
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení II.1.3.3. Podopatﬁení péãe o krajinu
opatﬁení II.2.1 ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
opatﬁení II.2.3. Lesnicko-environmentální platby
opatﬁení II.1.3. Agroenvironmentální opatﬁení
opatﬁení II.1 3.1. podopatﬁení Postupy ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí
opatﬁení II.1.2.2. Rámcová smûrnice pro vodní politiku ES
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 313)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 183)
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Opatﬁení na ochranu pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
Oblast podpory
oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
opatﬁení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní
preventivních opatﬁení
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 122)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 123)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 125)
Program Podpora obnovy, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a v˘stavby
vodních nádrÏí (program 129 130)

Opatﬁení v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
Oblast podpory
oblast podpory 1.2 Zlep‰ení jakosti pitné vody
oblast podpory 6.6 Hodnocení zdrojÛ podzemních vod
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 312)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 182)

Opatﬁení jsou navrÏena v oblastech:
■

ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,

■

ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatﬁení se dûlí na opatﬁení konkrétní a obecná.
Konkrétní opatﬁení ﬁe‰í konkrétní problematickou lokalitu konkrétním zpÛsobem. Opatﬁení jsou identifikována
sv˘m názvem a umístûním vãetnû konkretizace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob ﬁe‰ení je vymezen parametry opatﬁení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.
Obecná opatﬁení ﬁe‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatﬁení popsat do takového detailu a jsou vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo podzemní vody.
Jsou-li opatﬁení ve vztahu k rámcov˘m opatﬁením z PHP, je u nich uvedeno ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
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Vazba
na PHP
2
3
5

6

7
13
14
16
38

40

43
54
155

4.1
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Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Identifikovat projekty a vyhodnotit vliv chybûjících âOV a kanalizace, obnovy a intenzifikace âOV.
Identifikovat prioritní projekty obnovy poruchov˘ch a zastaral˘ch kanalizaãních sítí, zpracovat
ãasové plány pﬁípravy a postupné realizace relevantních projektÛ.
Identifikovat projekty ke zlep‰ení hydromorfologick˘ch parametrÛ a ekologického stavu vodních
tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch struktur a ke zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní
Ïivoãichy a dále podporující rozvoj pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Systémová opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech. UplatÀovat opatﬁení odvozená z realizace pozemkov˘ch úprav, udrÏitelného vyuÏívání
zemûdûlské a lesní pÛdy, opatﬁení zaji‰Èující poÏadavky na hospodaﬁení ve zraniteln˘ch oblastech,
postupÛ hospodaﬁení ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí a opatﬁení odvozená z realizace drobn˘ch
vodohospodáﬁsk˘ch staveb v obcích do 2000 EO (kanalizace a âOV).
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Zpracovat koncepci pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení ve vybran˘ch prioritních
oblastech.
Vymezit na podkladû koncepãních studií návrh konkrétních opatﬁení v jednotliv˘ch prioritních
oblastech.
Prioritní opatﬁení povodÀové prevence s prokazateln˘m efektem sníÏení rizika z povodní.
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní, provûﬁit potﬁebu obnovy a intenzifikace stávajících zaﬁízení
a pﬁipravit relevantní opatﬁení.
Projekty ke zlep‰ení morfologického a ekologického stavu vodních tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch
struktur, ke zlep‰ení migraãní prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy a dále
podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Relevantní opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech.
Zpracovat ãasové plány realizace v roce 2008 nedokonãen˘ch staveb, vãetnû zpÛsobu financování.
¤e‰ení komplexních pozemkov˘ch úprav.

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Prostﬁednictvím stanovení a zavedení navrÏen˘ch programÛ opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Programy opatﬁení stanoví ãasov˘ plán uskuteãnûní a strategii financování jednotliv˘ch opatﬁení. NavrÏen˘ program
opatﬁení obsahuje opatﬁení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami a jednak na
v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené
pro lidskou spotﬁebu
Úãelem tûchto opatﬁení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana proti jakémukoliv zneãi‰tûní. Zneãi‰tûní vodních zdrojÛ je zpÛsobováno zejména zhor‰en˘mi odtokov˘mi pomûry, zpÛsoben˘mi odnosy
pÛdy a erozivní ãinností vody, zhor‰ením retenãních schopností krajiny a dále bodov˘mi a difúzními zdroji zneãi‰tûní.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.
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4.1.2 Opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti
povrchov˘ch a podzemních vod
Jedná se o opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance, která jsou smûrována zejména na regulaci odbûrÛ
a vypou‰tûní z hlediska mnoÏství povrchov˘ch a podzemních vod.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.3 Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
Úãelem tûchto opatﬁení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napﬁ.
nepﬁízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatﬁení, kter˘mi dochází k regulaci
odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.4 Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pﬁípadÛ
povoleného vypou‰tûní
Opatﬁení jsou smûﬁována k ochranû podzemních vod. Pﬁímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou identifikovány Ïádné pﬁípady povoleného
vypou‰tûní do vod podzemních, a nejsou tedy navrhována Ïádná opatﬁení.

4.1.5 Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv
na stav vod
Bodové zdroje zneãi‰tûní pﬁedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ). U komunálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáﬁskou infrastrukturu ve mûstech a obcích
a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatﬁení, která jsou zamûﬁena na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Opatﬁení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologick˘ch zátûÏí jsou ﬁe‰eny samostatnû – viz kapitola 3.1.6.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno 33 konkrétních opatﬁení, uveden˘ch
v tabulce.
ID VÚ

ID opatﬁení

Název opatﬁení

12901000

DV100001

12469000

DV100003

13879000
13879000
12901000
12876000
13879000
12373000
12852000
12911030

DV100005
DV100006
DV100009
DV100010
DV100012
DV100014
DV100017
DV100018

âerãany – dostavba kanalizace
Dobﬁí‰ – intenzifikace âOV, dostavba rekonstrukce
kanalizace
Horomûﬁice – dostavba kanalizace
Hostivice – dostavba a rekonstrukce kanalizace
Jílové u Prahy – dostavba kanalizace
Kamenice – v˘stavba kanalizace
Libãice nad Vltavou – dostavba kanalizace
Milín – rekonstrukce âOV a dostavba kanalizace
Mnichovice – intenzifikace âOV a dostavba kanalizace
Mní‰ek pod Brdy – dostavba kanalizace, intenzifikace âOV

Vazba
na PHP
3,54
2,3,54
3,54
2,3,54
3,54
2,3,54
3,54
2,3,54
2,3,54
2,3,54
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ID VÚ

ID opatﬁení

12911030
13879000
12901000
12432000
12812000
13852000
12610000
13769000

DV100023
DV100026
DV100031
DV100032
DV100036
DV100038
DV100040
DV100043

12862000

DV100048

12870000

DV100049

13828000

DV100051

13860000
13782010
13875000

DV100053
DV100054
DV100056

12870000

DV100057

12469000

DV100058

12469000

DV100059

108050830007

DV100060

12395000

DV100061

12378000

DV100062

108050830007

DV100063

12699000
12715000
12718000

DV100133

Název opatﬁení
Psáry – dostavba kanalizace, intezifikace âOV
Roztoky – dostavba kanalizace
Sázava – v˘stavba a rekonstrukce kanalizace
Sedlãany – pﬁestavba kanalizace
Vla‰im – v˘stavba kanalizace
Zlonice – v˘stavba kanalizace
Zruã nad Sázavou – v˘stavba a rekonstrukce kanalizace
PrÛhonice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
Bene‰ov – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
intenzifikace âOV
Bystﬁice – v˘stavba kanalizace
Kladno – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
rekonstrukce âOV
Slan˘ – rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce âOV
¤íãany u Prahy – rekonstrukce âOV, v˘stavba kanalizace
Velvary – rekonstrukce kanalizace
Votice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
intenzifikace âOV
Rosovice – v˘stavba kanalizace a intenzifikace âOV
Dubenec – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
doplnûní funkce âOV
Dublovice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
intenzifikace âOV
Petrovice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
doplnûní funkce âOV
Solenice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
doplnûní funkce âOV
Zvírotice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
doplnûní funkce âOV
âechtice – rekonstrukce âOV

âástka 2/2010

Vazba
na PHP
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
2,3,54
2,3,54
3,54
3,54
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2

Pro obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel je navrÏeno opatﬁení DV100081 Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce
do 2 000 obyvatel ve vodních útvarech ID 12425000, 12715000, 12761000, 12832000, 12874000, 12890000, 12894000.
Dále je pro tuto kategorii obcí v povodí vodárenské nádrÏe ·vihov navrÏeno opatﬁení DV100091 Zaji‰tûní pﬁimûﬁeného ãi‰tûní v obcích ve VÚ 12703000 a opatﬁení DV 100095 Zaji‰tûní pﬁimûﬁeného ãi‰tûní v obcích ve VÚ 12663000.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ
jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, Programu rozvoje venkova, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství – V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektÛ, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úﬁadu (viz napﬁ. kofinancování akcí podpoﬁen˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje). To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaãní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pﬁechodného období udûleného âR pro plnûní poÏadavkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatﬁení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pﬁíslu‰ného poskytovatele podpory.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna opatﬁení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.6 Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
Jedná se o opatﬁení, která vypl˘vají zejména z Programu na sníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch vod nebezpeãn˘mi
závadn˘mi látkami a zvlá‰È nebezpeãn˘mi závadn˘mi látkami.
Stará ekologická zátûÏ (SEZ) je obvykle definovaná jako úroveÀ zneãi‰tûní, u které nelze vylouãit negativní dÛsledky pro zdraví ãlovûka nebo jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí. SEZ vznikly dlouhodobou prÛmyslovou a zemûdûlskou ãinností (bodové zdroje) v uplynul˘ch letech, zpravidla pﬁed privatizací. ZátûÏe se koncentrují v naprosté
vût‰inû pﬁípadÛ do podzemních vod a horninového prostﬁedí, odkud mohou b˘t vyplavovány i do povrchov˘ch vod.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena 4 konkrétní opatﬁení, uvedená v tabulce.

ID VÚ

ID opatﬁení

62500
51400
62500
51400

DV150005
DV150007
DV150014
DV150025

Název opatﬁení
SEZ – ·roubárna Libãice spol. s. r. o.
SEZ – Struskovi‰tû – sudy styrenu (Nelahozeves)
SEZ – ÚJV ¤eÏ, a. s.
SEZ – âS PHM Slan˘

Vazba
na PHP
–
–
–
–

Do seznamu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly doporuãeny krajsk˘mi úﬁady, OI âIÎP, MÎP a dal‰ími
dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úﬁady, vodárenské a dal‰í organizace, napﬁ. JARO) k zaﬁazení zátûÏe nové, neidentifikované ve v˘bûru v˘znamn˘ch zátûÏí k datu 9. 5. 2006 ze SEKM, spadající do zájmové oblasti povodí. Vût‰inou jde
o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch látek v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o míﬁe rizikovosti zátûÏí nebo kde sledované látky – kontaminanty, které
jsou pﬁedmûtem nápravn˘ch opatﬁení (napﬁ. sanace NEL, ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problematick˘ch látek.
Vzhledem ke zvlá‰tnostem kaÏdé jednotlivé lokality (tzn. zejména pﬁírodní pomûry – geologické, hydrogeologické, hydrologické a klimatické pomûry) a dále k úrovni rozpracovanosti konkrétní projektové dokumentace (podle
úrovnû v˘sledkÛ proveden˘ch prací, pﬁíp. jejich realizaãních etap) mohou b˘t navrhovaná opatﬁení (monitoring, prÛzkum, anal˘za rizika, sanace, rekultivace) pro tyto zátûÏe pouze obecného charakteru.
Opatﬁení DV100104 SEZ je navrÏeno u útvarÛ podzemních vod ID 51400, 62500 a 65200.
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a OdstraÀování zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch odpadních vod Dolní Vltavy DV100074 navrhuje odstranûní tûchto látek z v˘robního procesu, pﬁípadnû z odpadních vod pouÏitím vhodné technologie ãi‰tûní u vodních útvarÛ ID 12611000, 12812000, 12862000, 12901000,
13828000, 13879000.
Strategie financování opatﬁení:
V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o ﬁe‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavﬁena tzv. ekologická smlouva a financování pﬁíslu‰n˘ch opatﬁení je zaji‰tûno z prostﬁedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pﬁípravu a realizaci zb˘vajících opatﬁení (zejména obecná opatﬁení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatﬁení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 5.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti Plánu, u konkrétních opatﬁení s uzavﬁenou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu ﬁe‰ení star˘ch
ekologick˘ch ‰kod.

4.1.7 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
Jedná se o opatﬁení potﬁebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napﬁ. v dÛsledku povodní, a to vãetnû
detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pﬁedvídány, vãetnû
v‰ech pﬁimûﬁen˘ch opatﬁení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pﬁípady je navrÏeno obecné opatﬁení
DV100075 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû realizováno pﬁi v˘konu státní správy a pﬁi provozu poplachového a varovného systému
jeho provozovatelem, z pﬁeváÏné ãásti bude hrazeno z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zneãi‰tûní pﬁi plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potﬁebné prevence.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti Plánu.

4.1.8 DoplÀující opatﬁení nezbytná pro splnûní pﬁijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostﬁedí
Okruh doplÀkov˘ch opatﬁení je dán pﬁílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administrativní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy správn˘ch postupÛ; znovuzﬁízení a obnova mokﬁadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatﬁení na ovlivÀování poÏadavkÛ (nárokÛ),
mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby jako je pûstování plodin s malou vláhovou potﬁebou v oblastech
trpících suchem; opatﬁení zamûﬁená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch technologií
v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etﬁících vodu; stavební projekty; odsolovací stanice; revitalizaãní projekty; umûlé
doplÀování zvodní; vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatﬁení.
V oblasti povodí Dolní Vltavy je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno opatﬁení DV100136 PrÛzkumn˘ monitoring ve vodních útvarech ID 12378000, 12395000, 12410000, 12425000, 12431000, 12432000, 12469000, 12470000,
12580000, 12598000, 12610000, 12611000, 12715000, 12718000, 12719000, 12720001, 12732000, 12738000, 12761000,
12783000, 12812000, 12816000, 12818000, 12824000, 12832000, 12852000, 12862000, 12870000, 12874000, 12876000,
12890000, 12893000, 12894000, 12901000, 13769000, 13782010, 13827000, 13828000, 13837000, 13852000, 13860000,
13875000, 13879000.
Souãástí programu opatﬁení jsou dal‰í doplÀující opatﬁení, nespecifikovaná na vodní útvary:
DV100137 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní vodních tokÛ v âR do Plánu
hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
DV100138 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch, technick˘ch a revitalizaãních opatﬁení vãetnû stanovení priorit do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
DV100139 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie zmûny stávajícího vymezení povrchov˘ch vod vhodn˘ch
pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,
DV100143 Uplatnûní poÏadavku na zapracování Strategie rozvoje vnitrozemské plavby Ministerstva dopravy do
Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
DV100144 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivÛ z hlediska dopadu na stav
v.ú. a jejich identifikace – pﬁimûﬁené ãi‰tûní odpadních vod v obcích pod 2000 EO.
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Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ, pﬁípadnû dal‰ích
státních institucí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle jeho potﬁeb v celém období platnosti plánu, doplÀující opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.9 Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Jedná se o opatﬁení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci opatﬁení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pﬁitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pﬁedpisÛ.
S ohledem na souãasn˘ stav v pﬁípravû oceÀování pﬁírodních zdrojÛ se nepﬁedpokládá, Ïe bude v této fázi plánování uplatÀována v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody. V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno obecné opatﬁení DV100076 Opatﬁení
k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem na vodu a vodohospodáﬁské sluÏby, bude pﬁezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a ﬁe‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.10 Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu
V minulosti provedené technické zásahy do pﬁirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pﬁirozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pﬁekáÏela
pﬁi zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pﬁinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pﬁekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodního toku apod.
NavrÏená opatﬁení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatﬁeních: rybí pﬁechod,
rybí osádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pﬁirozené ãlenitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova a zﬁizování postranních ramen, tÛní a mokﬁadÛ, hospodaﬁení na rybnících.
V oblasti povodí Dolní Vltavy je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno 32 konkrétních opatﬁení, uveden˘ch
v tabulce:
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ID VÚ

ID opatﬁení

13879000

DV110016

13879000
12469000
13769000

DV110018
DV110023
DV110027

13827000

DV110035

13828000
13837000
13852000
13860000
13875000
12719000
109021090001
12728000
12761000
12773000
12811000
12812000
12812000
12812000
12812000
12812000
12812000
12812000
12816000
12816000
12715000
12832000
12832000
12718000
12862000
12718000
12718000

DV110036
DV110041
DV110042
DV110043
DV110044
DV110051
DV110069
DV110083
DV110088
DV110089
DV110093
DV110096
DV110097
DV110099
DV110108
DV110109
DV110112
DV110113
DV110117
DV110118
DV110120
DV110123
DV110124
DV110125
DV110126
DV110127
DV110129

Název opatﬁení
Studie: Revitalizace Vltavy VraÀany – Hoﬁín
a rehabilitace ostrova Mrkvice
Revitalizace Jinoãanského potoka
Revitalizace Kotenãického potoka
Revitalizace Pitkovického potoka
Studie: Revitalizace Knovízského potoka Tﬁebechovice –
Kralupy
Revitalizace Smeãenského potoka
Studie: Revitalizace Bakovského potoka
Studie: Revitalizace Zlonického potoka
Studie: Revitalizace âerveného potoka
Studie: Revitalizace Vranského potoka
Revitalizace Loketského potoka
Revitalizace Keblovského potoka
Revitalizace Îidova potoka
Revitalizace Babího potoka
Revitalizace Sedleãského potoka
Revitalizace B˘kovického potoka
Zprostupnûní jezu U Znosimské brány ﬁkm 20,336
Zprostupnûní jezu U kamenného mostu ﬁkm 19,038
Intravilánová revitalizaãní úprava Blanice Vla‰im
Revitalizace Hrnãíﬁského potoka
Revitalizace Roháãovského potoka
Revitalizace Volaveckého potoka – Pﬁesliãky
Revitalizace potoka Buková
Revitalizace toku Od vrchu Baﬁiny
Revitalizace Kozmického (Ostﬁedeckého) potoka
Revitalizace Mnichovického potoka
Revitalizace HMZ od Kostelních Stﬁímelic
Revitalizace HMZ od Hradov˘ch Stﬁímelic
Revitalizace âechtického potoka
Revitalizace Lhotského potoka
Revitalizace Luãního potoka
Revitalizace Kﬁivsoudovského potoka
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Vazba
na PHP
5,40
5,40
5,40
–
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Revitalizace vodních tokÛ je navrÏena i u dal‰ích vodních útvarÛ, kde byl identifikován problém nebo kde existuje urãit˘ zámûr bez podrobnûj‰ích informací nebo s nezaji‰tûn˘m investorstvím. Obecn˘ list opatﬁení DV100082
Revitalizace vodních tokÛ je navrÏen ve vodních útvarech 1080500900023, 12378000, 12410000, 12432000,
108050830007, 12470000, 109021090001, 12720001, 12818000, 12870000, 12894000, 13782010.
Pro dosaÏení dobrého ekologického potenciálu stojat˘ch vodních útvarÛ navrhuje obecn˘ list opatﬁení
DV100087 souhrn opatﬁení pro vodní útvary 1080500900023 a 109021090001.
Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení k zaji‰tûní potﬁebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatﬁení obecná.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období
platnosti plánu.

4.1.11 Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûné lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb. které souãasnû stanoví opatﬁení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûlského hospodaﬁení a sniÏují erozi.
Plo‰né zneãi‰tûní není ãlenûno zvlá‰È na povrchové a podzemní vody, neboÈ se stále jedná o stejné vstupy polutantÛ. Vzhledem k dal‰ímu ﬁe‰ení je plo‰né zneãi‰tûní vztaÏeno na povodí (respektive mezipovodí) útvarÛ povrchov˘ch vod jako základní hodnotící jednotky.
V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena opatﬁení:
DV100047 Opatﬁení k omezení eroze z pohledu transportu chemick˘ch látek ve vodních útvarech 12373000,
12425000, 12431000, 12469000, 12718000, 12728000, 12756000, 12773000, 12852000, 12862000, 12870000,
12874000, 12876000, 12890000, 12893000, 12894000, 13769000, 13782010, 13827000, 13828000, 13837000,
13852000, 13860000, 13875000,
DV100077 Omezení negativních vlivÛ pesticidÛ na povrchové a podzemní vody ve vodních útvarech 12469000,
12761000 a 13837000,
DV100078 Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ ve vodních útvarech 1080500900023,
12373000, 12378000, 12395000, 108050830007, 12469000, 12580000, 12611000, 12663000, 12699000,
12703000, 12715000, 12718000, 12719000, 109021090001, 12720001, 12728000, 12756000, 12761000,
12773000, 12783000, 12812000, 12824000, 12852000, 12862000, 12870000, 12874000, 12893000, 12894000,
12911030, 13769000, 13782010, 13827000, 13828000, 13852000, 13860000, 13875000, 13879000, 51400,
62500, 65200,
DV100079 Opatﬁení k eliminaci dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod ve vodních útvarech 12395000,
12431000, 12598000, 12610000, 12611000, 12732000, 12738000, 12816000, 12818000, 12824000, 12876000,
12890000, 12901000, 51400, 62500, 65200,
DV100085 Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû ve vodních útvarech 62500 a 51400,
DV100086 Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû ve vodních útvarech 62500 a 51400.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou ãásteãnû ﬁe‰ena pﬁi v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ resortu zemûdûlství, zejména Programu rozvoje venkova (napﬁ. akãní program pro sníÏení vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Opatﬁení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou ﬁe‰ena v rámci Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potﬁebné pro ﬁe‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vodû budou hrazeny ze
státního rozpoãtu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti Plánu.

4.2

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

V programu opatﬁení jsou navrÏena opatﬁení technického charakteru, mezi nûÏ patﬁí realizace protipovodÀov˘ch
opatﬁení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatﬁení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ. V oblasti povodí Dolní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje
je navrÏeno 8 opatﬁení:

Strana 45

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

ID VÚ

ID OP

12911030
13879000
13879000
12901000
12611000
12719000

VD200001
VD200003
VD200006
VD200007
VD200009
VD200037

12911030

VD200038

13879000

VD200041

Název opatﬁení
ProtipovodÀová ochrana obce ·tûchovice
Kralupy nad Vltavou
ProtipovodÀová ochrana obce Veltrusy
Mûsto Sázava – protipovodÀová ochrana
Zruã nad Sázavou – protipovodÀová opatﬁení
Alberovice – protipovodÀová opatﬁení obce Loket
VD Vrané nad Vltavou – rekonstrukce a sanace
betonov˘ch objektÛ
VD Miﬁejovice – rekonstrukce hradících konstrukcí
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Vazba
na PHP
14
14
14
16
16
16
16
16

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na ochranu pﬁed povodnûmi a zlep‰ení vodního reÏimu krajiny budou realizována s v˘znamnou finanãní podporou programÛ 129 120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II a 129 170 Zv˘‰ení bezpeãnosti vodních dûl Ministerstva zemûdûlství a Operaãního programu Îivotní prostﬁedí (OPÎP) MÎP.
U v‰ech projektÛ je podmínkou finanãní spoluúãast investora ve v˘‰i 5–10 %.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. V‰echna opatﬁení by mûla b˘t dokonãena nejpozdûji do
roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch z fondÛ Evropské
unie).

Seznam pouÏit˘ch zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
MÎP
NEL
OI âIÎP
OPÎP
PHP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ
VD

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Plán hlavních povodí âeské republiky
ProtipovodÀové opatﬁení
Program rozvoje venkova
Rámcová smûrnice 2000/60/ES
Systém evidence kontaminovan˘ch míst
Stará ekologická zátûÏ
Vodní dílo
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8
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 8/2010
ze dne 11. 1. 2010,
o vydání závazné ãásti Plánu oblasti povodí Berounky
pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve vztahu k § 9 a násl. vyhlá‰ky
ã. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, vydává toto
naﬁízení:

âl. 2
Závazná ãást Plánu oblasti povodí Berounky pro
správní obvod Stﬁedoãeského kraje je uvedena v pﬁíloze
k tomuto naﬁízení.

âl. 3
Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 024-02/2010/RK ze dne 11. 1. 2010.

âl. 1
Plán oblasti povodí Berounky pro správní obvod
Stﬁedoãeského kraje se v‰emi obsahov˘mi náleÏitostmi,
vycházející z Plánu hlavních povodí âeské republiky,
schválilo Zastupitelstvo Stﬁedoãeského kraje usnesením
ã. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009.

âl. 4
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dvacát˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 8/2010

Plán oblasti povodí Berounky pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Závazná ãást
Plán oblasti povodí Berounky (dále jen „Plán“) byl zpracován na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve tﬁech etapách – pﬁípravné práce, návrh
plánu a koneãn˘ návrh plánu. Nedílnou souãástí Plánu jsou pﬁíslu‰né programy opatﬁení (§ 26 vodního zákona). Úãelem Plánu je vymezit a vzájemnû harmonizovat veﬁejné zájmy:
a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,
b) ochrany pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodaﬁení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.
Plán vãetnû pﬁíslu‰n˘ch programÛ opatﬁení je podkladem pro v˘kon veﬁejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).
Oblast povodí Berounky zasahuje do správních obvodÛ PlzeÀského kraje, Stﬁedoãeského kraje, Hlavního mûsta.
Prahy a Karlovarského kraje.
Ve Stﬁedoãeském kraji zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Beroun, âerno‰ice (ãásteãnû),
Dobﬁí‰ (ãásteãnû), Hoﬁovice, Kladno (ãásteãnû), Pﬁíbram (ãásteãnû), Rakovník (ãásteãnû).
Souãástí Plánu je návrh závazné ãásti, která se po vydání naﬁízení radou Stﬁedoãeského kraje stane závazn˘m
podkladem pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatﬁení.
Obsah programÛ opatﬁení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvoﬁí je zejména návrh opatﬁení, ãasov˘ plán realizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.
Opatﬁení pﬁijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatﬁení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plánu, tj. do konce roku 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Berounky

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí (Environmentální cíle)

Pro povrchové vody:
■

■

■

■

■

zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch
vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné
odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ,
v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního moﬁe, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,
fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.

âástka 2/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

Strana 48

Pro podzemní vody:
■

■

■

■

zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod,
sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
■

dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,

■

ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
■

■

■

sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch
hodnot,
zaji‰tûní pﬁípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení protipovodÀové ochrany,
postupné pﬁizpÛsobení se pﬁedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

■

zkvalitnûní hlásné a pﬁedpovûdní sluÏby,

■

zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pﬁedpovûdí,

■

■

■

■

■

■

zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pﬁi zvládnutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného záchranného systému,
zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních informací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,
zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáﬁsk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáﬁství ﬁe‰it mimoﬁádné povodÀové situace,
zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostﬁednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
zlep‰ení dostupnosti informací pro veﬁejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

■

zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,

■

zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatﬁení,

■

zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,

■

zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,

■

podpoﬁení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,

■

zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
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omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení na základû kvalitních podkladÛ
a optimalizace variant koncepcí ﬁe‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,
pﬁi návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení hledání vhodné kombinace opatﬁení v krajinû zvy‰ujících pﬁirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatﬁení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,
pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pﬁipravení a zavedení odpovídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,
vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pﬁed povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

■

zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,

■

zkvalitnûní a roz‰íﬁení komunikace s veﬁejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,

■

■

2.3

âástka 2/2010

podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰ovat ochranu pﬁed povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pﬁenosu know-how,
koordinace plánÛ ochrany pﬁed povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
■

zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,

■

zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

■

to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3.

Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáﬁsk˘ch postupÛ
v oblasti povodí Berounky

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

3.1

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
■

■

zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

■

sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

■

pouÏití a zaﬁazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,

■

zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),

■

zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

■

zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

■

zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

■

podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod
2 000 ekvivalentních obyvatel,
zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,
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zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních
tokÛ,

■

zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,

■

územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,

■

odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

3.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
■

■

■

■

■

■

3.3

podporování akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptaãních opatﬁení proti nepﬁíznivému v˘voji zmûny klimatu,
preventivní opatﬁení pro ochranu pﬁed povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto opatﬁení,
záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,
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,
pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostﬁednictvím zmûny kultur
a hospodaﬁení v povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
respektování eventuality 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 zohlednûní tohoto pﬁi rozdûlení prostorÛ vodních
nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
■

■

■

■

■

■

zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ,
poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch
vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),
zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, dosaÏení zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,
zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,
zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáﬁsk˘ch
sluÏeb, zejména pak pﬁehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pﬁi návrzích
vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû 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),

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody.
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Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pﬁipravována tak, aby je bylo
moÏno realizovat do roku 2012 (viz odst. 1 § 26 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.
Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatﬁení budou realizována s vyuÏitím podpor zejména Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stavby a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a programu 129120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II.
V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatﬁení uveden v následujících tabulkách:

Dotaãní program

OPÎP

PRV

229 310
129 180

Opatﬁení na ochranu vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Oblast podpory
oblast podpory 1.1 SníÏení zneãi‰tûní vod
oblast podpory 4.2 OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. (Obnova krajinn˘ch struktur)
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic (Program V˘stavba a obnova
infrastruktury vodovodÛ a kanalizací – podprogram 229 313)
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení II.1.3.3. Podopatﬁení péãe o krajinu
opatﬁení II.2.1 ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
opatﬁení II.2.3. Lesnicko-environmentální platby
opatﬁení II.1.3. Agroenvironmentální opatﬁení
opatﬁení II.1 3.1. podopatﬁení Postupy ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí
opatﬁení II.1.2.2. Rámcová smûrnice pro vodní politiku ES
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 313)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 183)

Opatﬁení na ochranu pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
Dotaãní program
Oblast podpory
oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
OPÎP
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
PRV
opatﬁení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní
preventivních opatﬁení
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 122)
129 120
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 123)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 125)
Program Podpora obnovy, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a v˘stavby
129 130
vodních nádrÏí (program 129 130)
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Opatﬁení v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
Oblast podpory
oblast podpory 1.2 Zlep‰ení jakosti pitné vody
oblast podpory 6.6 Hodnocení zdrojÛ podzemních vod
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 312)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 182)

Opatﬁení jsou navrÏena v oblastech:
■

ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,

■

ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatﬁení se dûlí na opatﬁení konkrétní a obecná.
Konkrétní opatﬁení ﬁe‰í konkrétní problematickou lokalitu konkrétním zpÛsobem. Opatﬁení jsou identifikována
sv˘m názvem a umístûním vãetnû konkretizace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob ﬁe‰ení je vymezen parametry opatﬁení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.
Obecná opatﬁení ﬁe‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatﬁení popsat do takového detailu a jsou vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo podzemní vody.
Jsou-li opatﬁení ve vztahu k rámcov˘m opatﬁením z PHP, je u nich uvedeno ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
Vazba
na PHP
2
3
5

6

7
13
14
16
38

Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Identifikovat projekty a vyhodnotit vliv chybûjících âOV a kanalizace, obnovy a intenzifikace âOV.
Identifikovat prioritní projekty obnovy poruchov˘ch a zastaral˘ch kanalizaãních sítí, zpracovat
ãasové plány pﬁípravy a postupné realizace relevantních projektÛ.
Identifikovat projekty ke zlep‰ení hydromorfologick˘ch parametrÛ a ekologického stavu vodních
tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch struktur a ke zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní
Ïivoãichy a dále podporující rozvoj pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Systémová opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech. UplatÀovat opatﬁení odvozená z realizace pozemkov˘ch úprav, udrÏitelného vyuÏívání
zemûdûlské a lesní pÛdy, opatﬁení zaji‰Èující poÏadavky na hospodaﬁení ve zraniteln˘ch oblastech,
postupÛ hospodaﬁení ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí a opatﬁení odvozená z realizace drobn˘ch
vodohospodáﬁsk˘ch staveb v obcích do 2000 EO (kanalizace a âOV).
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní
systémy z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Zpracovat koncepci pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení ve vybran˘ch prioritních
oblastech.
Vymezit na podkladû koncepãních studií návrh konkrétních opatﬁení v jednotliv˘ch prioritních
oblastech.
Prioritní opatﬁení povodÀové prevence s prokazateln˘m efektem sníÏení rizika z povodní.
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní, provûﬁit potﬁebu obnovy a intenzifikace stávajících zaﬁízení
a pﬁipravit relevantní opatﬁení.
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Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Projekty ke zlep‰ení morfologického a ekologického stavu vodních tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch
struktur, ke zlep‰ení migraãní prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy a dále
podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Relevantní opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech.
Zpracovat ãasové plány realizace v roce 2008 nedokonãen˘ch staveb, vãetnû zpÛsobu financování.
¤e‰ení komplexních pozemkov˘ch úprav.

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Prostﬁednictvím stanovení a zavedení navrÏen˘ch programÛ opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Programy opatﬁení stanoví ãasov˘ plán uskuteãnûní a strategii financování jednotliv˘ch opatﬁení. NavrÏen˘ program
opatﬁení obsahuje opatﬁení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami a jednak na
v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené
pro lidskou spotﬁebu
Úãelem tûchto opatﬁení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana proti jakémukoliv zneãi‰tûní.
Zneãi‰tûní vodních zdrojÛ je zpÛsobováno zejména zhor‰en˘mi odtokov˘mi pomûry, zpÛsoben˘mi odnosy pÛdy
a erozivní ãinností vody, zhor‰ením retenãních schopností krajiny a dále bodov˘mi a difúzními zdroji zneãi‰tûní.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.2 Opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti
povrchov˘ch a podzemních vod
Jedná se o opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance, která jsou smûrována zejména na regulaci odbûrÛ
a vypou‰tûní z hlediska mnoÏství povrchov˘ch a podzemních vod.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.3 Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
Úãelem tûchto opatﬁení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napﬁ. nepﬁízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatﬁení, kter˘mi dochází k regulaci odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.4 Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pﬁípadÛ
povoleného vypou‰tûní
Opatﬁení jsou smûﬁována k ochranû podzemních vod. Pﬁímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje nejsou identifikovány Ïádné pﬁípady povoleného vypou‰tûní do vod podzemních a nejsou tedy navrhována Ïádná opatﬁení.
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4.1.5 Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv
na stav vod
Bodové zdroje zneãi‰tûní pﬁedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ). U komunálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáﬁskou infrastrukturu ve mûstech a obcích
a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatﬁení, která jsou zamûﬁena na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Opatﬁení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologick˘ch zátûÏí jsou ﬁe‰eny samostatnû – viz kapitola 3.1.6.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského je navrÏeno 25 konkrétních opatﬁení, uveden˘ch v tabulce.

Název opatﬁení

Vazba
na PHP
3,54
3,54

ID VÚ

ID opatﬁení

13749070
111030490001
13733000
13749070

BE100005
BE100006

âerno‰ice – v˘stavba kanalizace
Nové Stra‰ecí – kanalizace a âOV

BE100007

2,3,54

13682000
13667000

BE100009
BE100011

13650000
13705000
13749070
13595000
13629000
13749070
13743000
13749070
13675000
13696000
13667000
13620000
13650000
13667000
13667000
13667000
13674000
13733000
13733000
13682000
13705000
13579000
13695000
13650000
13695000
13695000

BE100025

Dobﬁichovice – rekonstrukce âOV, rekonstrukce
a v˘stavba kanalizace
Hoﬁovice – v˘stavba kanalizace
Jince – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
doplnûní funkce âOV
Beroun – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace,
intenzifikace âOV

BE100028

Rakovník – rekonstrukce a dostavba kanalizace a âOV

2,3,54

BE100030
BE100031

Rudná – intenzifikace âOV a dostavba kanalizace
¤evnice – rekonstrukce âOV a kanalizace

3,54
2,3,54

BE100033

Zdice – dostavba kanalizace, rekonstrukce kanalizace

2,3,54

BE100046
BE100047
BE100050
BE100056
BE100059
BE100061

Pﬁíbram – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
LuÏná u Rakovníka – dostavba kanalizace
Pavlíkov – dostavba kanalizace
Láz – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
Trhové Du‰níky – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
Lochovice – Libomy‰l – Lhotka – kanalizace a âOV

3,54
3
3
3
3,54
3

BE100062
BE100063
BE100065
BE100066
BE100067
BE100068
BE100069
BE100071
BE100072

Lodûnice – dostavba kanalizace a âOV
VráÏ – v˘stavba kanalizace
Praskolesy – v˘stavba kanalizace a âOV
Hudlice – kanalizace a âOV
Broumy – kanalizace a âOV
Kublov – kanalizace a âOV
Nov˘ Jáchymov – kanalizace a âOV
Cerhovice – kanalizace a âOV
Drozdov – kanalizace a âOV

2,3
3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

3,54
2,3,54
2,3,54
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Pro obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel je navrÏeno opatﬁení BE100096. Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce
do 2 000 obyvatel ve vodních útvarech ID 13548000, 13620000.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ
jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, Programu rozvoje venkova, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství – V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektÛ, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úﬁadu (viz napﬁ. kofinancování akcí podpoﬁen˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje). To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaãní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pﬁechodného období udûleného âR pro plnûní poÏadavkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatﬁení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pﬁíslu‰ného poskytovatele podpory.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna opatﬁení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.6 Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
Jedná se o opatﬁení, která vypl˘vají zejména z Programu na sníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch vod nebezpeãn˘mi
závadn˘mi látkami a zvlá‰È nebezpeãn˘mi závadn˘mi látkami.
Stará ekologická zátûÏ (SEZ) je obvykle definovaná jako úroveÀ zneãi‰tûní, u které nelze vylouãit negativní dÛsledky pro zdraví ãlovûka nebo jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí. SEZ vznikly dlouhodobou prÛmyslovou a zemûdûlskou ãinností (bodové zdroje) v uplynul˘ch letech, zpravidla pﬁed privatizací. ZátûÏe se v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ koncentrují do podzemních vod a horninového prostﬁedí, odkud mohou b˘t vyplavovány i do povrchov˘ch vod.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského jsou navrÏena 3 konkrétní opatﬁení, uvedená v tabulce.

ID VÚ

ID opatﬁení

62300

BE150010

62300

BE150011

62300

BE150028

Název opatﬁení
SEZ – Kovohutû a. s. Pﬁíbram halda I
(5. Kovohutû Pﬁíbram nástupnická a. s.)
SEZ – Kovohutû Pﬁíbram a.s halda II
(5. Kovohutû Pﬁíbram nástupnická a. s.)
SEZ – Kovohutû Pﬁíbram a. s.
(5. Kovohutû Pﬁíbram nástupnická a. s.)

Vazba
na PHP
–
–
–

Do seznamu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly doporuãeny krajsk˘mi úﬁady, OI âIÎP, MÎP a dal‰ími
dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úﬁady, vodárenské a dal‰í organizace, napﬁ. JARO) k zaﬁazení zátûÏe nové, neidentifikované ve v˘bûru v˘znamn˘ch zátûÏí k datu 9.5.2006 ze SEKM, spadající do zájmové oblasti povodí. Vût‰inou jde
o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch látek v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o míﬁe rizikovosti zátûÏí nebo kde sledované látky – kontaminanty, které
jsou pﬁedmûtem nápravn˘ch opatﬁení (napﬁ. sanace NEL, ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problematick˘ch látek.
Vzhledem ke zvlá‰tnostem kaÏdé jednotlivé lokality (tzn. zejména pﬁírodní pomûry – geologické, hydrogeologické, hydrologické a klimatické pomûry) a dále k úrovni rozpracovanosti konkrétní projektové dokumentace (podle
úrovnû v˘sledkÛ proveden˘ch prací, pﬁíp. jejich realizaãních etap) mohou b˘t navrhovaná opatﬁení (monitoring, prÛzkum, anal˘za rizika, sanace, rekultivace) pro tyto zátûÏe pouze obecného charakteru.
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Opatﬁení BE100107 Staré ekologické zátûÏe je navrÏeno u útvaru podzemních vod ID 62300.
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a OdstraÀování zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch odpadních vod Berounky BE100088 navrhuje odstranûní tûchto látek z v˘robního procesu, pﬁípadnû z odpadních vod pouÏitím vhodné technologie ãi‰tûní u vodních útvarÛ 13368000, 13650000, 13667000, 13695000.
Strategie financování opatﬁení:
V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o ﬁe‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavﬁena tzv. ekologická smlouva a financování pﬁíslu‰n˘ch opatﬁení je zaji‰tûno z prostﬁedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pﬁípravu a realizaci zb˘vajících opatﬁení (zejména obecná opatﬁení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatﬁení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 5.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti Plánu, u konkrétních opatﬁení s uzavﬁenou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu ﬁe‰ení SEZ.

4.1.7 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
Jedná se o opatﬁení potﬁebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napﬁ. v dÛsledku povodní, a to vãetnû
detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pﬁedvídány, vãetnû
v‰ech pﬁimûﬁen˘ch opatﬁení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pﬁípady je navrÏeno obecné opatﬁení
BE100089 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû realizováno pﬁi v˘konu státní správy a pﬁi provozu poplachového a varovného systému
jeho provozovatelem, z pﬁeváÏné ãásti bude hrazeno z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zneãi‰tûní pﬁi plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potﬁebné prevence.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti Plánu.

4.1.8 DoplÀující opatﬁení nezbytná pro splnûní pﬁijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostﬁedí
Okruh doplÀkov˘ch opatﬁení je dán pﬁílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administrativní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy správn˘ch postupÛ; znovuzﬁízení a obnova mokﬁadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatﬁení na ovlivÀování poÏadavkÛ (nárokÛ),
mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby jako je pûstování plodin s malou vláhovou potﬁebou v oblastech
trpících suchem; opatﬁení zamûﬁená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch technologií
v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etﬁících vodu; stavební projekty; odsolovací stanice; revitalizaãní projekty; umûlé
doplÀování zvodní; vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatﬁení.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno opatﬁení BE100103 PrÛzkumn˘ monitoring ve vodních útvarech ID 13368000, 13397000, 13543000, 13548000, 13549000, 13559000, 13579000, 13598000,
13620000, 13629000, 13635001, 13650000, 13667000, 13674000, 13675000, 13682000, 13695000, 13696000, 13705000,
13733000, 13749070.
Souãástí programu opatﬁení jsou dal‰í doplÀující opatﬁení, nespecifikovaná na vodní útvary:
BE100104 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní vodních tokÛ v âR do Plánu
hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
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BE100105 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch, technick˘ch a revitalizaãních opatﬁení vãetnû stanovení priorit do Plánu hlavních povodí v rámci
jeho aktualizace k roku 2012,
BE100106 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie zmûny stávajícího vymezení povrchov˘ch vod vhodn˘ch
pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,
BE100108 Uplatnûní poÏadavku na zapracování Strategie rozvoje vnitrozemské plavby Ministerstva dopravy do
Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
BE100109 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivÛ z hlediska dopadu na stav
v. ú. a jejich identifikace – pﬁimûﬁené ãi‰tûní odpadních vod v obcích pod 2000 EO.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ, pﬁípadnû dal‰ích
státních institucí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle jeho potﬁeb v celém období platnosti plánu, doplÀující opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.9 Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Jedná se o opatﬁení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci opatﬁení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pﬁitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pﬁedpisÛ.
S ohledem na souãasn˘ stav v pﬁípravû oceÀování pﬁírodních zdrojÛ se nepﬁedpokládá, Ïe bude v této fázi plánování uplatÀována v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody. V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno obecné opatﬁení BE100090 Opatﬁení
k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem na vodu a vodohospodáﬁské sluÏby, bude pﬁezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a ﬁe‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.10 Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu
V minulosti provedené technické zásahy do pﬁirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pﬁirozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pﬁekáÏela
pﬁi zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pﬁinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pﬁekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodního toku apod.
NavrÏená opatﬁení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatﬁeních: rybí pﬁechod,
rybí osádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pﬁirozené ãlenitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova a zﬁizování postranních ramen, tÛní a mokﬁadÛ, hospodaﬁení na rybnících.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno 24 konkrétních opatﬁení, uveden˘ch v tabulce:
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ID VÚ

ID opatﬁení

13595000
13733000
13733000
13733000
13598000
13598000
13749070
13749070
13749070
13749070
13620000
13749070
13749070
13749070
13749070
13650000
13650000
13650000
13650000
13650000
13667000
13682000
13384000
13674000

BE110001
BE110003
BE110005
BE110006
BE110009
BE110012
BE110016
BE110017
BE110018
BE110019
BE110020
BE110022
BE110023
BE110028
BE110029
BE110035
BE110041
BE110042
BE110043
BE110044
BE110049
BE110056
BE110069
BE110086

Název opatﬁení
Revitalizace Petrovického potoka
Revitalizace Lodûnice v Bahnách u Tﬁtic
Revitalizace Lodûnice Nenaãovice
Revitalizace potoka V Raãi
Revitalizace Kole‰ovického potoka
Revitalizace Hájevského potoka
Zprostupnûní jezu Karl‰tejn, ﬁkm 24,200
Zprostupnûní jezu Zadní TﬁebaÀ, ﬁkm 21,638
Zprostupnûní jezu ¤evnice, ﬁkm 19,429
Zprostupnûní jezu Dobﬁichovice, ﬁkm 16,117
Revitalizace Li‰anského potoka
Zprostupnûní jezu Mokropsy, ﬁkm 11,809
Zprostupnûní jezu âerno‰ice, ﬁkm 8,140
Revitalizace ·varcavy
Revitalizace Radotínského potoka Nuãice – Ch˘nice
Zprostupnûní jezu Roztoky ﬁkm 63,1
Revitalizace Vuznice
Revitalizace LP Vuznice pod Bûlãí
Revitalizace PP Vuznice Na Lubech
Revitalizace PP Vuznice pod Bûlãí
Zprostupnûní jezu Bratkovice ﬁkm 35,7
Revitalizace potoka u OtmíãÛ
Revitalizace Veského potoka
Revitalizace levostrann˘ch pﬁítokÛ Chumavy

Strana 58

Vazba
na PHP
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
–

Revitalizace vodních tokÛ je navrÏena i u dal‰ích vodních útvarÛ, kde byl identifikován problém nebo kde existuje urãit˘ zámûr bez podrobnûj‰ích informací nebo s nezaji‰tûn˘m investorstvím. Obecn˘ list opatﬁení BE100097
Revitalizace vodních tokÛ je navrÏena ve vodních útvarech 13559000, 111030490001, 13635001, 13675000, 13696000
a 13705000.
Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení k zaji‰tûní potﬁebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatﬁení obecná.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období
platnosti plánu.

4.1.11 Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûné lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb., které souãasnû stanoví opatﬁení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûlského hospodaﬁení a sniÏují erozi.
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Plo‰né zneãi‰tûní není ãlenûno zvlá‰È na povrchové a podzemní vody, neboÈ se stále jedná o stejné vstupy polutantÛ. Vzhledem k dal‰ímu ﬁe‰ení je plo‰né zneãi‰tûní vztaÏeno na povodí (respektive mezipovodí) útvarÛ povrchov˘ch vod jako základní hodnotící jednotky.
V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena opatﬁení:
BE100091 Omezení negativních vlivÛ pesticidÛ na povrchové a podzemní vody ve vodním útvaru 62400,
BE100092 Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ ve vodních útvarech 13368000,
13397000, 13496000, 13595000, 13598000, 13620000, 13674000, 13675000, 13696000, 13705000, 13733000,
13743000, 13749070, 51320, 62222, 62300, 62400,
BE100093 Opatﬁení k eliminaci dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod ve vodních útvarech 13733000 a 62300,
BE100095 Opatﬁení k omezení eroze z pohledu transportu chemick˘ch látek ve vodních útvarech 13397000,
13543000, 13548000, 13559000, 13579000, 13598000, 13620000, 13629000, 13667000, 13674000, 13675000,
13682000, 13695000, 13696000, 13705000, 13733000,
BE100098 Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru 62300,
BE100099 Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru 62300.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou ãásteãnû ﬁe‰ena pﬁi v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství, zejména Programu rozvoje venkova (napﬁ. akãní program pro sníÏení vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Opatﬁení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou ﬁe‰ena v rámci Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potﬁebné pro ﬁe‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vodû budou hrazeny ze
státního rozpoãtu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.2

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

V programu opatﬁení jsou navrÏena opatﬁení technického charakteru, mezi nûÏ patﬁí realizace protipovodÀov˘ch
opatﬁení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatﬁení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ. V oblasti povodí Berounky na území Stﬁedoãeského kraje je
navrÏeno 5 opatﬁení:

ID VÚ

ID opatﬁení

Název opatﬁení

13705000
13650000
13705000
13682000
13705000

BE200001
BE200002

Litavka, KrálÛv DvÛr – úprava koryta v ﬁ. km 2,828–5,821
ProtipovodÀová ochrana mûsta Beroun

BE200009
BE200085

13667000

BE200086

Hoﬁovice – úprava toku, ochranné hráze
VD Suchomasty – zabezpeãení VD pﬁed úãinky
velk˘ch vod
VD Pilská u Pﬁíbrami – zabezpeãení VD pﬁed úãinky
velk˘ch vod

Vazba
na PHP
16
16
16
16
16

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na ochranu pﬁed povodnûmi a zlep‰ení vodního reÏimu krajiny budou realizována s v˘znamnou finanãní podporou programÛ 129 120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II a 129 170 Zv˘‰ení bezpeãnos-
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ti vodních dûl Ministerstva zemûdûlství a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP) Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí.
U v‰ech projektÛ je podmínkou finanãní spoluúãast investora ve v˘‰i 5–10 %.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. V‰echna opatﬁení by mûla b˘t dokonãena nejpozdûji do
roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch z fondÛ Evropské
unie).

Seznam pouÏit˘ch zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
MÎP
NEL
OI âIÎP
OPÎP
PHP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ
VD

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Plán hlavních povodí âeské republiky
ProtipovodÀové opatﬁení
Program rozvoje venkova
Rámcová smûrnice 2000/60/ES
Systém evidence kontaminovan˘ch míst
Stará ekologická zátûÏ
Vodní dílo
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9
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 9/2010
ze dne 11. 1. 2010,
o vydání závazné ãásti Plánu oblasti povodí Horní Vltavy
pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve vztahu k § 9 a násl. vyhlá‰ky
ã. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, vydává toto
naﬁízení:

âl. 2
Závazná ãást Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro
správní obvod Stﬁedoãeského kraje je uvedena v pﬁíloze
k tomuto naﬁízení.

âl. 3
Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 024-02/2010/RK ze dne 11. 1. 2010.

âl. 1
Plán oblasti povodí Horní Vltavy pro správní obvod
Stﬁedoãeského kraje se v‰emi obsahov˘mi náleÏitostmi,
vycházející z Plánu hlavních povodí âeské republiky,
schválilo Zastupitelstvo Stﬁedoãeského kraje usnesením
ã. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009.

âl. 4
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dvacát˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 9/2010

Plán oblasti povodí Horní Vltavy pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Závazná ãást
Plán oblasti povodí Horní Vltavy (dále jen „Plán“) byl zpracován na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ ve tﬁech etapách – pﬁípravné práce,
návrh plánu a koneãn˘ návrh plánu. Nedílnou souãástí Plánu jsou pﬁíslu‰né programy opatﬁení (§ 26 vodního zákona). Úãelem Plánu je vymezit a vzájemnû harmonizovat veﬁejné zájmy:
a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,
b) ochrany pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodaﬁení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.
Plán vãetnû pﬁíslu‰n˘ch programÛ opatﬁení je podkladem pro v˘kon veﬁejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).
Oblast povodí Horní Vltavy zasahuje do správních obvodÛ Jihoãeského kraje, PlzeÀského kraje, Stﬁedoãeského
kraje a kraje Vysoãina.
Ve Stﬁedoãeském kraji zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Pﬁíbram (ãásteãnû), Sedlãany
(ãásteãnû) a Votice (ãásteãnû).
Souãástí Plánu je návrh závazné ãásti, která se po vydání naﬁízení radou Stﬁedoãeského kraje stane závazn˘m
podkladem pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatﬁení.
Obsah programÛ opatﬁení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvoﬁí je zejména návrh opatﬁení, ãasov˘ plán realizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.
Opatﬁení pﬁijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatﬁení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plánu, tj. do konce roku 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Horní Vltavy

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí (Environmentální cíle)

Pro povrchové vody:
■

■

■

■

■

zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch
vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné
odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ.
v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního moﬁe, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,
fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.
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Pro podzemní vody:
■

■

■

■

zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod,
sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
■

dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,

■

ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2 Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
■

sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,

■

zaji‰tûní pﬁípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení protipovodÀové ochrany,

■

postupné pﬁizpÛsobení se pﬁedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

■

zkvalitnûní hlásné a pﬁedpovûdní sluÏby,

■

zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pﬁedpovûdí,

■

■

■

■

■

■

zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pﬁi zvládnutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného záchranného systému,
zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních informací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,
zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáﬁsk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáﬁství ﬁe‰it mimoﬁádné povodÀové situace,
zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostﬁednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
zlep‰ení dostupnosti informací pro veﬁejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

■

zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,

■

zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatﬁení,

■

zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,

■

zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,

■

podpoﬁení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,

■

■

zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
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zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení na základû kvalitních podkladÛ
a optimalizace variant koncepcí ﬁe‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,
pﬁi návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení hledání vhodné kombinace opatﬁení v krajinû zvy‰ujících pﬁirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatﬁení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,
pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pﬁipravení a zavedení odpovídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,
vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pﬁed povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

■

zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,

■

zkvalitnûní a roz‰íﬁení komunikace s veﬁejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,

■

■

2.3
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podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰ovat ochranu pﬁed povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pﬁenosu know-how,
koordinace plánÛ ochrany pﬁed povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
■

zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,

■

zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

■

to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3.

Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáﬁsk˘ch postupÛ v oblasti
povodí Horní Vltavy

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

3.1

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
■

■

zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

■

sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

■

pouÏití a zaﬁazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,

■

zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),

■

zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

■

zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

■

zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod
2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

■

zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,

Strana 65

■

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

âástka 2/2010

podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních
tokÛ,

■

zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,

■

územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,

■

odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

3.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
■

■

■

■

■

■

3.3

podporování akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptaãních opatﬁení proti nepﬁíznivému v˘voji zmûny klimatu,
preventivní opatﬁení pro ochranu pﬁed povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto opatﬁení,
záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,
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,
pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostﬁednictvím zmûny kultur
a hospodaﬁení v povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
respektování eventuality 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 zohlednûní tohoto pﬁi rozdûlení prostorÛ vodních
nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
■

■

■

■

■

■

zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ,
poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch
vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),
zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, dosaÏení zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,
zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,
zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáﬁsk˘ch
sluÏeb, zejména pak pﬁehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pﬁi návrzích vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû 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),

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody.
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Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pﬁipravována tak, aby je bylo
moÏno realizovat do roku 2012 (viz odst. 1 § 26 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.
Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatﬁení budou realizována s vyuÏitím podpor zejména Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stavby a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a programu 129120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II.
V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatﬁení uveden v následujících tabulkách:

Dotaãní program

OPÎP

PRV

229 310
129 180

Opatﬁení na ochranu vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Oblast podpory
oblast podpory 1.1 SníÏení zneãi‰tûní vod
oblast podpory 4.2 OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. (Obnova krajinn˘ch struktur)
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic (Program V˘stavba a obnova
infrastruktury vodovodÛ a kanalizací – podprogram 229 313)
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení II.1.3.3. Podopatﬁení péãe o krajinu
opatﬁení II.2.1 ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
opatﬁení II.2.3. Lesnicko-environmentální platby
opatﬁení II.1.3. Agroenvironmentální opatﬁení
opatﬁení II.1 3.1. podopatﬁení Postupy ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí
opatﬁení II.1.2.2. Rámcová smûrnice pro vodní politiku ES
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 313)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 183)

Opatﬁení na ochranu pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
Dotaãní program
Oblast podpory
oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
OPÎP
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
PRV
opatﬁení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní
preventivních opatﬁení
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 122)
129 120
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 123)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 125)
Program Podpora obnovy, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a v˘stavby
129 130
vodních nádrÏí (program 129 130)
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Opatﬁení v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
Oblast podpory
oblast podpory 1.2 Zlep‰ení jakosti pitné vody
oblast podpory 6.6 Hodnocení zdrojÛ podzemních vod
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 312)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 182)

Opatﬁení jsou navrÏena v oblastech:
■

ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,

■

ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatﬁení se dûlí na opatﬁení konkrétní a obecná.
Konkrétní opatﬁení ﬁe‰í konkrétní problematickou lokalitu konkrétním zpÛsobem. Opatﬁení jsou identifikována
sv˘m názvem a umístûním vãetnû konkretizace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob ﬁe‰ení je vymezen parametry opatﬁení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.
Obecná opatﬁení ﬁe‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatﬁení popsat do takového detailu a jsou vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo podzemní vody.
Jsou-li opatﬁení ve vztahu k rámcov˘m opatﬁením z PHP, je u nich uvedeno ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
Vazba
na PHP
2
3
5

6

7
13
14
16
38

Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Identifikovat projekty a vyhodnotit vliv chybûjících âOV a kanalizace, obnovy a intenzifikace âOV.
Identifikovat prioritní projekty obnovy poruchov˘ch a zastaral˘ch kanalizaãních sítí, zpracovat
ãasové plány pﬁípravy a postupné realizace relevantních projektÛ.
Identifikovat projekty ke zlep‰ení hydromorfologick˘ch parametrÛ a ekologického stavu vodních
tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch struktur a ke zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní
Ïivoãichy a dále podporující rozvoj pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Systémová opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech. UplatÀovat opatﬁení odvozená z realizace pozemkov˘ch úprav, udrÏitelného vyuÏívání
zemûdûlské a lesní pÛdy, opatﬁení zaji‰Èující poÏadavky na hospodaﬁení ve zraniteln˘ch oblastech,
postupÛ hospodaﬁení ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí a opatﬁení odvozená z realizace drobn˘ch
vodohospodáﬁsk˘ch staveb v obcích do 2000 EO (kanalizace a âOV).
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní
systémy z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Zpracovat koncepci pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení ve vybran˘ch prioritních
oblastech.
Vymezit na podkladû koncepãních studií návrh konkrétních opatﬁení v jednotliv˘ch prioritních
oblastech.
Prioritní opatﬁení povodÀové prevence s prokazateln˘m efektem sníÏení rizika z povodní.
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní, provûﬁit potﬁebu obnovy a intenzifikace stávajících zaﬁízení
a pﬁipravit relevantní opatﬁení.
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Vazba
na PHP
40

43
54
155
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Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Projekty ke zlep‰ení morfologického a ekologického stavu vodních tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch
struktur, ke zlep‰ení migraãní prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy a dále
podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Relevantní opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech.
Zpracovat ãasové plány realizace v roce 2008 nedokonãen˘ch staveb, vãetnû zpÛsobu financování.
¤e‰ení komplexních pozemkov˘ch úprav.

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Prostﬁednictvím stanovení a zavedení navrÏen˘ch programÛ opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Programy opatﬁení stanoví ãasov˘ plán uskuteãnûní a strategii financování jednotliv˘ch opatﬁení. NavrÏen˘ program
opatﬁení obsahuje opatﬁení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami a jednak na
v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené
pro lidskou spotﬁebu
Úãelem tûchto opatﬁení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana proti jakémukoliv zneãi‰tûní.
Zneãi‰tûní vodních zdrojÛ je zpÛsobováno zejména zhor‰en˘mi odtokov˘mi pomûry, zpÛsoben˘mi odnosy pÛdy
a erozivní ãinností vody, zhor‰ením retenãních schopností krajiny a dále bodov˘mi a difúzními zdroji zneãi‰tûní.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.2 Opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti
povrchov˘ch a podzemních vod
Jedná se o opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance, která jsou smûrována zejména na regulaci odbûrÛ
a vypou‰tûní z hlediska mnoÏství povrchov˘ch a podzemních vod.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.3 Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
Úãelem tûchto opatﬁení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napﬁ. nepﬁízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatﬁení, kter˘mi dochází k regulaci odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.4 Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pﬁípadÛ
povoleného vypou‰tûní
Opatﬁení jsou smûﬁována k ochranû podzemních vod. Pﬁímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou identifikovány Ïádné pﬁípady povoleného
vypou‰tûní do vod podzemních a nejsou tedy navrhována Ïádná opatﬁení.
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4.1.5 Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv
na stav vod
Bodové zdroje zneãi‰tûní pﬁedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ). U komunálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáﬁskou infrastrukturu ve mûstech a obcích
a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatﬁení, která jsou zamûﬁena na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Opatﬁení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologick˘ch zátûÏí jsou ﬁe‰eny samostatnû – viz kapitola 3.1.6.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena 2 konkrétní opatﬁení, uvedená v tabulce.

ID VÚ

ID opatﬁení

12341000
12341000

HV100002
HV100024

Název opatﬁení
Bﬁeznice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
RoÏmitál pod Tﬁem‰ínem – dostavba a rekonstrukce
kanalizace

Vazba
na PHP
3, 54
3, 54

Pro obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel je navrÏeno opatﬁení HV100068 Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce
do 2 000 obyvatel ve vodních útvarech ID 11921000, 12296000, 12309000, 12326000 a 12357000.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ
jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, Programu rozvoje venkova, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství – V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektÛ, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úﬁadu (viz napﬁ. kofinancování akcí podpoﬁen˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje). To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaãní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pﬁechodného období udûleného âR pro plnûní poÏadavkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatﬁení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pﬁíslu‰ného poskytovatele podpory.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna opatﬁení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.6 Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
Jedná se o opatﬁení, která vypl˘vají zejména z Programu na sníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch vod nebezpeãn˘mi
závadn˘mi látkami a zvlá‰È nebezpeãn˘mi závadn˘mi látkami.
Stará ekologická zátûÏ – SEZ je obvykle definovaná jako úroveÀ zneãi‰tûní, u které nelze vylouãit negativní dÛsledky pro zdraví ãlovûka nebo jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí. SEZ vznikly dlouhodobou prÛmyslovou a zemûdûlskou ãinností (bodové zdroje) v uplynul˘ch letech, zpravidla pﬁed privatizací. ZátûÏe se v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ koncentrují do podzemních vod a horninového prostﬁedí, odkud mohou b˘t vyplavovány i do povrchov˘ch vod.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena 2 konkrétní opatﬁení, uvedená v tabulce.
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ID VÚ

ID opatﬁení

63201
63201

HV150003
HV150025

Název opatﬁení
SEZ – NAREX Bystﬁice s. r. o.
SEZ – Ctiboﬁ u Vla‰imi
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Vazba
na PHP
–
–

Do seznamu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly doporuãeny krajsk˘mi úﬁady, OI âIÎP, MÎP a dal‰ími dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úﬁady, vodárenské a dal‰í organizace, napﬁ. JARO) k zaﬁazení zátûÏe nové, neidentifikované ve v˘bûru v˘znamn˘ch zátûÏí k datu 9.5.2006 ze SEKM, spadající do zájmové oblasti povodí. Vût‰inou
jde o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch látek
v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o míﬁe rizikovosti zátûÏí nebo kde sledované látky – kontaminanty,
které jsou pﬁedmûtem nápravn˘ch opatﬁení (napﬁ. sanace NEL, ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problematick˘ch
látek.
Vzhledem ke zvlá‰tnostem kaÏdé jednotlivé lokality (tzn. zejména pﬁírodní pomûry – geologické, hydrogeologické, hydrologické a klimatické pomûry) a dále k úrovni rozpracovanosti konkrétní projektové dokumentace (podle
úrovnû v˘sledkÛ proveden˘ch prací, pﬁíp. jejich realizaãních etap) mohou b˘t navrhovaná opatﬁení (monitoring, prÛzkum, anal˘za rizika, sanace, rekultivace) pro tyto zátûÏe pouze obecného charakteru.
Opatﬁení HV100104 Staré ekologické zátûÏe je navrÏeno u útvaru podzemních vod ID 63202.
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a OdstraÀování zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch odpadních vod Horní Vltavy HV100058 navrhuje odstranûní tûchto látek z v˘robního procesu, pﬁípadnû z odpadních vod pouÏitím vhodné technologie ãi‰tûní u vodních útvarÛ ID 11926000 a 12326000.
Strategie financování opatﬁení:
V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o ﬁe‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavﬁena tzv. ekologická smlouva a financování pﬁíslu‰n˘ch opatﬁení je zaji‰tûno z prostﬁedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pﬁípravu a realizaci zb˘vajících opatﬁení (zejména obecná opatﬁení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatﬁení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 5.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu, u konkrétních opatﬁení s uzavﬁenou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu ﬁe‰ení star˘ch
ekologick˘ch ‰kod.

4.1.7 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
Jedná se o opatﬁení potﬁebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napﬁ. v dÛsledku povodní, a to vãetnû
detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pﬁedvídány, vãetnû
v‰ech pﬁimûﬁen˘ch opatﬁení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pﬁípady je navrÏeno obecné opatﬁení
HV100059 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû realizováno pﬁi v˘konu státní správy a pﬁi provozu poplachového a varovného systému
jeho provozovatelem, z pﬁeváÏné ãásti bude hrazeno z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zneãi‰tûní pﬁi plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potﬁebné prevence.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti plánu.
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4.1.8 DoplÀující opatﬁení nezbytná pro splnûní pﬁijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostﬁedí
Okruh doplÀkov˘ch opatﬁení je dán pﬁílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administrativní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy
správn˘ch postupÛ; znovuzﬁízení a obnova mokﬁadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatﬁení na ovlivÀování poÏadavkÛ
(nárokÛ), mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby jako je pûstování plodin s malou vláhovou potﬁebou
v oblastech trpících suchem; opatﬁení zamûﬁená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch
technologií v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etﬁících vodu; stavební projekty; odsolovací stanice; revitalizaãní
projekty; umûlé doplÀování zvodní; vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatﬁení.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno opatﬁení HV100098 PrÛzkumn˘ monitoring ve vodních útvarech ID 11875000, 11895000, 11921000, 11926000, 11959000, 12296000, 12309000, 12321000,
12326000, 12357000.
Souãástí programu opatﬁení jsou dal‰í doplÀující opatﬁení, nespecifikovaná na vodní útvary:
HV100099 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní vodních tokÛ v âR do Plánu
hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
HV100100 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch, technick˘ch a revitalizaãních opatﬁení vãetnû stanovení priorit do Plánu hlavních povodí v rámci
jeho aktualizace k roku 2012,
HV100101 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie zmûny stávajícího vymezení povrchov˘ch vod vhodn˘ch
pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,
HV100105 Uplatnûní poÏadavku na zapracování strategie rozvoje vnitrozemské plavby Ministerstva dopravy do
Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
HV100106 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivÛ z hlediska dopadu na stav
v.ú. a jejich identifikace – pﬁímûﬁené ãí‰tûní odpadních vod v obcích pod 2000 EO.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ, pﬁípadnû dal‰ích
státních institucí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle jeho potﬁeb v celém období platnosti plánu, doplÀující opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.9 Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Jedná se o opatﬁení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci opatﬁení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pﬁitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pﬁedpisÛ.
S ohledem na souãasn˘ stav v pﬁípravû oceÀování pﬁírodních zdrojÛ se nepﬁedpokládá, Ïe bude v této fázi plánování uplatÀována v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody. V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno obecné opatﬁení HV100060 Opatﬁení k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem na vodu a vodohospodáﬁské sluÏby, bude pﬁezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a ﬁe‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.10 Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu
V minulosti provedené technické zásahy do pﬁirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pﬁirozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pﬁekáÏela
pﬁi zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pﬁinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pﬁekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodního toku apod.
NavrÏená opatﬁení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatﬁeních: rybí pﬁechod,
rybí osádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pﬁirozené ãlenitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova a zﬁizování postranních ramen, tÛní a mokﬁadÛ, hospodaﬁení na rybnících.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno jedno konkrétní opatﬁení, uvedené v tabulce:

ID VÚ

ID opatﬁení

12341000

HV110087

Název opatﬁení
ZprÛchodnûní stupnû Zadní Poﬁíãí ﬁkm 34,8

Vazba
na PHP
5, 40

Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení k zaji‰tûní potﬁebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatﬁení obecná.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení bude realizováno do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období
platnosti plánu.

4.1.11 Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûní lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb. které souãasnû stanoví opatﬁení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûlského hospodaﬁení a sniÏují erozi.
Plo‰né zneãi‰tûní není ãlenûno zvlá‰È na povrchové a podzemní vody, neboÈ se stále jedná o stejné vstupy polutantÛ. Vzhledem k dal‰ímu ﬁe‰ení je plo‰né zneãi‰tûní vztaÏeno na povodí (respektive mezipovodí) útvarÛ povrchov˘ch vod jako základní hodnotící jednotky.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena opatﬁení:
HV100061 Omezení negativních vlivÛ pesticidÛ na povrchové a podzemní vody ve vodních útvarech ID 11895000
a 63201.
HV100062 Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ ve vodních útvarech ID 11875000,
11895000, 11926000, 11959000, 12321000, 12326000, 12341000, 12350000, 12357000, 63201, 63202, 63203.
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HV100063 Opatﬁení k eliminaci dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod ve vodních útvarech ID 12321000
a 63201.
HV100065 Opatﬁení k omezení eroze z pohledu transportu chemick˘ch látek ve vodních útvarech ID 11921000,
11926000, 12296000, 12321000, 12326000, 12341000, 12357000.
HV100069 Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru ID 63201.
HV100070 Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru ID 63201.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou ãásteãnû ﬁe‰ena pﬁi v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství, zejména Programu rozvoje venkova (napﬁ. akãní program pro sníÏení vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Opatﬁení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou ﬁe‰ena v rámci Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potﬁebné pro ﬁe‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vodû budou hrazeny ze
státního rozpoãtu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.2

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

V programu opatﬁení jsou navrÏena opatﬁení technického charakteru, mezi nûÏ patﬁí realizace protipovodÀov˘ch
opatﬁení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatﬁení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ.
V oblasti povodí Horní Vltavy na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

Seznam pouÏit˘ch zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
MÎP
NEL
OI âIÎP
OPÎP
PHP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Plán hlavních povodí âeské republiky
ProtipovodÀové opatﬁení
Program rozvoje venkova
Rámcová smûrnice 2000/60/ES
Systém evidence kontaminovan˘ch míst
Stará ekologická zátûÏ
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10
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 10/2010
ze dne 11. 1. 2010,
o vydání závazné ãásti Plánu oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe
pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve vztahu k § 9 a násl. vyhlá‰ky
ã. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, vydává toto
naﬁízení:

âl. 2
Závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje je
uvedena v pﬁíloze k tomuto naﬁízení.

âl. 3
Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 024-02/2010/RK ze dne 11. 1. 2010.

âl. 1
Plán oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe pro
správní obvod Stﬁedoãeského kraje se v‰emi obsahov˘mi náleÏitostmi, vycházející z Plánu hlavních povodí âeské republiky, schválilo Zastupitelstvo Stﬁedoãeského
kraje usnesením ã. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009.

âl. 4
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dvacát˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 10/2010

Plán oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe pro správní obvod
Stﬁedoãeského kraje
Závazná ãást
Plán oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe (dále jen „Plán“) byl zpracován na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a to ve tﬁech etapách – po pﬁípravn˘ch pracích byl sestaven návrh plánu. Nedílnou souãástí Plánu jsou pﬁíslu‰né programy opatﬁení (§ 26 vodního
zákona). Úãelem Plánu e vymezit a vzájemnû harmonizovat veﬁejné zájmy:
a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,
b) ochrany pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodaﬁení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.
Plán vãetnû pﬁíslu‰n˘ch programÛ opatﬁení je podkladem pro v˘kon veﬁejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).
Oblast povodí Horního a stﬁedního Labe zasahuje do správních obvodÛ Libereckého kraje, Královéhradeckého
kraje, Pardubického kraje, Stﬁedoãeského kraje, kraje Vysoãina a kraje Hlavní mûsto Praha.
Ve Stﬁedoãeském kraji zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Lysá nad Labem, Podûbrady,
Nymburk, Mnichovo Hradi‰tû a do ãásti správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Neratovice, Kralupy nad
Vltavou, âesk˘ Brod, âáslav, ¤íãany, Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav, Kolín, Kutná Hora, Mûlník a Mladá Boleslav.
Souãástí Plánu je návrh jeho závazné ãástí, je návrh závazné ãásti, která se po vydání naﬁízení radou Stﬁedoãeského kraje stane závazn˘m podkladem pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatﬁení.
Obsah programÛ opatﬁení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvoﬁí je zejména návrh opatﬁení, ãasov˘ plán
realizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.
Opatﬁení pﬁijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatﬁení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plánu,
tj. do konce roku 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí (Environmentální cíle)

Pro povrchové vody:
■

■

■

■

zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch
vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné
odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ,
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v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního moﬁe, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,
fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Pro podzemní vody:
■

■

■

■

zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod,
sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
■

dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,

■

ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
■

sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,

■

zaji‰tûní pﬁípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení protipovodÀové ochrany,

■

postupné pﬁizpÛsobení se pﬁedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

■

zkvalitnûní hlásné a pﬁedpovûdní sluÏby,

■

zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pﬁedpovûdí,

■

■

■

■

■

■

zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pﬁi zvládnutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného záchranného systému,
zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních informací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,
zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáﬁsk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáﬁství ﬁe‰it mimoﬁádné povodÀové situace,
zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostﬁednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
zlep‰ení dostupnosti informací pro veﬁejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

■

zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,

■

zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatﬁení,

■

zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,

■

zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,

■

podpoﬁení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,
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zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení na základû kvalitních podkladÛ
a optimalizace variant koncepcí ﬁe‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,
pﬁi návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení hledání vhodné kombinace opatﬁení v krajinû zvy‰ujících pﬁirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatﬁení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,
pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pﬁipravení a zavedení odpovídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,
vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pﬁed povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

■

zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,

■

zkvalitnûní a roz‰íﬁení komunikace s veﬁejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,

■

■

2.3

âástka 2/2010

podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰ovat ochranu pﬁed povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pﬁenosu know-how,
koordinace plánÛ ochrany pﬁed povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
■

zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,

■

zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

■

to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3.

Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáﬁsk˘ch postupÛ
v oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

3.1

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
■

■

zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

■

sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

■

pouÏití a zaﬁazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,

■

zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),

■

zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

■

zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

■

zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
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podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000
ekvivalentních obyvatel,

■

zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

■

zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,

■

podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních
tokÛ,

■

zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,

■

územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,

■

odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

3.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
■

■

■

■

■

■

3.3

podporování akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptaãních opatﬁení proti nepﬁíznivému v˘voji zmûny klimatu,
preventivní opatﬁení pro ochranu pﬁed povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto opatﬁení,
záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,
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,
pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostﬁednictvím zmûny kultur
a hospodaﬁení v povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
realizace technick˘ch adaptaãních opatﬁení na pﬁedpokládané klimatické zmûny a s tím spojené zmûny ãetnosti v˘skytu i intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a zohlednûní tohoto pﬁi rozdûlení prostorÛ a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
■

■

■

■

■

■

zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ,
poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch
vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),
zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,
zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,
zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáﬁsk˘ch
sluÏeb, zejména pak pﬁehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pﬁi návr-
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zích vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû 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),

4.

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na jakost vody dodávané pro lidskou spotﬁebu.

Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pﬁipravována tak, aby je bylo
moÏno realizovat do roku 2012 (viz odst. 1 § 26 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.
Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatﬁení budou realizována s vyuÏitím podpor zejména Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stavby a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a programu 129120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II.
V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatﬁení uveden v následujících tabulkách:

Dotaãní program

OPÎP

PRV

229 310
129 180

Opatﬁení na ochranu vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Oblast podpory
oblast podpory 1.1 SníÏení zneãi‰tûní vod
oblast podpory 4.2 OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. (Obnova krajinn˘ch struktur)
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic (Program V˘stavba a obnova
infrastruktury vodovodÛ a kanalizací (podprogram 229 313)
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení II.1.3.3. Podopatﬁení péãe o krajinu
opatﬁení II.2.1 ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
opatﬁení II.2.3. Lesnicko-environmentální platby
opatﬁení II.1.3. Agroenvironmentální opatﬁení
opatﬁení II.1 3.1. podopatﬁení Postupy ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí
opatﬁení II.1.2.2. Rámcová smûrnice pro vodní politiku ES
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 313)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 183)
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Opatﬁení na ochranu pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
Oblast podpory
oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
opatﬁení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní
preventivních opatﬁení
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 122)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 123)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 125)
Program Podpora obnovy, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a v˘stavby
vodních nádrÏí (program 129 130)

Opatﬁení v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
Oblast podpory
oblast podpory 1.2 Zlep‰ení jakosti pitné vody
oblast podpory 6.6 Hodnocení zdrojÛ podzemních vod
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 312)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 182)

Opatﬁení jsou navrÏena v oblastech:
■

ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,

■

ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatﬁení se dûlí na opatﬁení konkrétní a obecná.
Konkrétní opatﬁení ﬁe‰í nápravu stavu ve vymezené problematické lokalitû konkrétním zpÛsobem. Opatﬁení jsou
identifikována sv˘m názvem a umístûním vãetnû specifikace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob ﬁe‰ení
je vymezen parametry opatﬁení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.
Obecná opatﬁení ﬁe‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatﬁení popsat do detailu a jsou proto vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo
podzemní vody.
Jsou-li opatﬁení ve vztahu k rámcov˘m opatﬁením z PHP, je u nich uvedeno ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
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Vazba
na PHP
2
3
5

6

7
13
14
16
38

40

43
54
155

4.1
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Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Identifikovat projekty a vyhodnotit vliv chybûjících âOV a kanalizace, obnovy a intenzifikace âOV.
Identifikovat prioritní projekty obnovy poruchov˘ch a zastaral˘ch kanalizaãních sítí, zpracovat
ãasové plány pﬁípravy a postupné realizace relevantních projektÛ.
Identifikovat projekty ke zlep‰ení hydromorfologick˘ch parametrÛ a ekologického stavu vodních
tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch struktur a ke zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní
Ïivoãichy a dále podporující rozvoj pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Systémová opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech. UplatÀovat opatﬁení odvozená z realizace pozemkov˘ch úprav, udrÏitelného vyuÏívání
zemûdûlské a lesní pÛdy, opatﬁení zaji‰Èující poÏadavky na hospodaﬁení ve zraniteln˘ch oblastech,
postupÛ hospodaﬁení ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí a opatﬁení odvozená z realizace drobn˘ch
vodohospodáﬁsk˘ch staveb v obcích do 2000 EO (kanalizace a âOV).
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní
systémy z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Zpracovat koncepci pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení ve vybran˘ch prioritních
oblastech.
Vymezit na podkladû koncepãních studií návrh konkrétních opatﬁení v jednotliv˘ch prioritních
oblastech.
Prioritní opatﬁení povodÀové prevence s prokazateln˘m efektem sníÏení rizika z povodní.
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní, provûﬁit potﬁebu obnovy a intenzifikace stávajících zaﬁízení
a pﬁipravit relevantní opatﬁení.
Projekty ke zlep‰ení morfologického a ekologického stavu vodních tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch
struktur, ke zlep‰ení migraãní prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy a dále
podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Relevantní opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech.
Zpracovat ãasové plány realizace v roce 2008 nedokonãen˘ch staveb, vãetnû zpÛsobu financování.
¤e‰ení komplexních pozemkov˘ch úprav.

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Prostﬁednictvím stanovení a zavedení navrÏeného programu opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Program opatﬁení obsahuje opatﬁení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami
a jednak na v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené
pro lidskou spotﬁebu
Úãelem tûchto opatﬁení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana pﬁed zneãi‰tûním.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe jsou na území Stﬁedoãeského kraje navrÏena 2 obecná opatﬁení:

ID opatﬁení
LA100132
LA110329

Název opatﬁení
Hospodaﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ
VD Vrchlice, vodárenské povodí, revitalizace

Vazba
na PHP
6, 43, 155
5, 40

ID vodního
útvaru
104010310001
104010310001
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Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû provádûno v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních úﬁadÛ) a ãásteãnû bude hrazeno ze zdrojÛ majitelÛ pozemkÛ v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ resortu zemûdûlství (zatravÀování, zalesÀování, omezení hospodaﬁení apod.).
Revitalizaãní opatﬁení bude realizováno s podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.1.2 Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
Úãelem tûchto opatﬁení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napﬁ. nepﬁízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatﬁení, kter˘mi dochází k regulaci odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno 5 obecn˘ch opatﬁení:
ID
opatﬁení
LA100124
LA100129

LA100145
LA100153

LA100192

Název opatﬁení
Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ
a vzdouvání
Opatﬁení k zamezení
nevhodného vyuÏívání území
Opatﬁení k zamezení rizikového
kvantitativního stavu podzemních vod
Hydrogeologick˘ prÛzkum
rizikového kvantitativního stavu
útvaru podzemních vod
Podmínky realizací tepeln˘ch
ãerpadel

Vazba
na PHP
–
–

ID vodního útvaru
10772000

–

11182000, 11254000, 11269000, 11300000,
11324000, 11400, 11720, 44200
11510, 11520, 11600, 11710,
11510, 11520, 11710, 11720

–

44300

–

44100, 44200, 44300, 45100,
45210, 47100

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy, z vlastních zdrojÛ majitelÛ vodních dûl (úpravy manipulaãních ﬁádÛ) a subjektÛ provádûjících tûÏbu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.1.3 Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pﬁípadÛ
povoleného vypou‰tûní
Opatﬁení jsou smûﬁována k ochranû podzemních vod. Pﬁímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe jsou na území Stﬁedoãeského kraje navrÏena 2 obecná opatﬁení platná pro v‰echny vodní útvary.
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ID opatﬁení
LA100148
LA100203

âástka 2/2010

Vazba
na PHP
–
–

Název opatﬁení
Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod
Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních úﬁadÛ, zpracování potﬁebn˘ch studií) bez nároku na dal‰í dodateãné finanãní zdroje.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.1.4 Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv
na stav vod
Bodové zdroje zneãi‰tûní pﬁedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ).
Opatﬁení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologick˘ch zátûÏí jsou ﬁe‰eny samostatnû – viz
kapitola 3.1.6.
U komunálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáﬁskou infrastrukturu ve
mûstech a obcích a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatﬁení, která jsou zamûﬁena na
eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno 31 konkrétních opatﬁení,
uveden˘ch v tabulce:

ID opatﬁení

Název opatﬁení

Vazba
na PHP
2, 3, 54
3, 54
2, 3, 54

2, 3, 54
2, 3, 54

ID vodního
útvaru
11269000
11073000
11332000
11040000,
11045000
11040000,
11073000
11335000
11300000

2, 3, 54

11335000

3, 54

10852000

2, 3, 54

10799000

3, 54
3, 54
3, 54
3, 54
3, 54

11073000
10998000
10802000
11040000
11049230

LA100002
LA100007
LA100008

Mnichovo Hradi‰tû – rekonstrukce âOV a kanalizace
Nymburk – rekonstrukce kanalizace
Odolena Voda – intenzifikace âOV, dostavba kanalizace

LA100010

Peãky – v˘stavba kanalizace a intenzifikace âOV

2, 54

LA100015

Sadská – intenzifikace âOV

2, 54

LA100017
LA100032

Neratovice – v˘stavba kanalizace a âOV
Líbeznice – rekonstrukce âOV, dostavba kanalizace
Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav – dostavba
a rekonstrukce kanalizace, úpravy na âOV
Velk˘ Osek – v˘stavba kanalizace
âáslav – rekonstrukce âOV, rekonstrukce
a v˘stavba kanalizace
âelákovice – dostavba kanalizace
Uhlíﬁské Janovice – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace
Vrdy – rekonstrukce a v˘stavba kanalizace, dostavba âOV
âesk˘ Brod – dostavba kanalizace a intezifikace âOV
Dobrovice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

LA100034
LA100038
LA100041
LA100042
LA100051
LA100052
LA100055
LA100059

âástka 2/2010
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ID opatﬁení
LA100060
LA100062
LA100063
LA100067
LA100081
LA100083
LA100084
LA100098
LA100163
LA100165
LA100199
LA100208
LA100244
LA100245
LA100246
OH100010

Strana 84

Vazba
na PHP

Název opatﬁení
Milovice – v˘stavba kanalizace

3, 54

Mûstec Králové – v˘stavba a rekonstrukce kanalizace,
intenzifikace âOV
Dolní Bousov – dostavba kanalizace
Lysá nad Labem – dostavba kanalizace,
rekonstrukce kanalizace a âOV
Kutná Hora – rekonstrukce âOV, rekonstrukce
a v˘stavba kanalizace
Kostelec nad Labem – v˘stavba kanalizace
a rekonstrukce âOV
Kostelec nad âern˘mi Lesy – zkapacitnûní kanalizace
Kolín – v˘stavba kanalizace, intenzifikace âOV
ÎiÏelice – dostavba kanalizace a nové âOV
Male‰ov – dostavba kanalizace a rekonstrukce âOV
Jizerní Vtelno – v˘stavba kanalizace a âOV
Praha-Vinoﬁ – intenzifikace âOV, rekonstrukce
a v˘stavba kanalizace
Úvaly – intenzifikace âOV, v˘stavba kanalizace
âelákovice – intenzifikace âOV
Chlístovice-Îandov – rekonstrukce âOV,
v˘stavba kanalizace
Mûlník – intenzifikace âOV, rekonstrukce
a v˘stavba kanalizace

ID vodního
útvaru
11049230,
11073000

2, 3, 54

10966000

3, 54

11254000

2, 3, 54

11073000

2, 3, 54

10835000,
10853000

2, 3, 54

11300000

3, 54
2, 3, 54
2, 3
2, 3
2, 3, 54

11040000
10853000
10918000
10831000
11269000

2, 3, 54

11335000

2,3
2

11068000
11073000

2, 3

10831000

2, 3, 54

11335000

Souãástí programu opatﬁení jsou dal‰í 2 obecná opatﬁení:
ID
opatﬁení
LA100197

LA100214

Název opatﬁení
Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce
do 2000 obyvatel
Hospodaﬁení na rybnících

Vazba
na PHP
6

–

ID vodního útvaru
104060090009, 10838000, 10935000,
10953010, 11010000, 11017000,
11068000, 11227000, 11269000
104040140002, 104060090009

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ
jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, Programu rozvoje venkova, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství „V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektÛ“, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úﬁadu (viz. napﬁ. kofinancování akcí podpoﬁen˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje). To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaãní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pﬁechodného období udûleného âR pro plnûní poÏadavkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatﬁení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pﬁíslu‰ného poskytovatele podpory.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících po-
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stupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna opatﬁení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.5 Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno 17 konkrétních opatﬁení,
uveden˘ch v tabulce:

ID opatﬁení
LA150002
LA150006
LA150009
LA150013
LA150017
LA150034
LA150035
LA150036
LA150037
LA150038
LA150039
LA150041
LA150054
LA150055
LA150057
LA150059
LA150068

Název opatﬁení
SEZ – Carborundum Electrite, a. s.
SEZ – Walter, a. s. – Stará Boleslav
SEZ – STâP, a. s. – âáslav
SEZ – STâP, a. s. – âesk˘ Brod
SEZ – Skládka TKO Horou‰any
SEZ – KORAMO, a. s. – Kolín
SEZ – Luãební závody Draslovka, a. s.
SEZ – Luãební závody, a. s. Kolín (Draslovka II.)
SEZ – ·koda AUTO, a. s. – servis Kosmonosy
SEZ – âS PHM Kostelec nad âern˘mi lesy
SEZ – Kouﬁim-Molitorov
SEZ – Inproma spol. s r. o.
SEZ – ·KODA, a. s. – MB, zákl. závod
SEZ – V Cihelnû
SEZ – SPOLANA, a. s. – Neratovice
SEZ – Zásobárna, s. r. o. – Nymburk
SEZ – Sklárny Bohemia, a. s.

Vazba
na PHP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ID vodního
útvaru
44100
11720
43400
45100
45100
11520
43400
11520
44300
43500
43500
43600
44300
44100
11720
43600
43600

Do seznamu bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly v rámci projednávání doporuãeny krajsk˘mi úﬁady, âeskou inspekcí Ïivotního prostﬁedí, Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí a dal‰ími dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úﬁady, vodárenské a dal‰í organizace) k zaﬁazení dal‰í zátûÏe. Jde o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch látek v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o míﬁe rizikovosti
zátûÏí nebo kde sledované látky – kontaminanty, které jsou pﬁedmûtem nápravn˘ch opatﬁení (napﬁ. sanace NEL,
ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problematick˘ch látek. Proto byla navrÏena 2 obecná opatﬁení.
ID
opatﬁení
LA100125

LA100243

Název opatﬁení
SníÏení zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch
odpadních vod

Staré ekologické zátûÏe

Vazba
na PHP
7, 38

–

ID vodního útvaru
10741000, 10772000, 10802000,
10838000, 10853000, 11073000,
11185000, 10835000, 11045000,
10923000, 10928000, 11040000,
11254000, 11269000, 11335000
11400, 43400, 43500, 43600,
44200, 44300, 45100, 65322
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Strategie financování opatﬁení:
V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o ﬁe‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavﬁena tzv. ekologická smlouva a financování pﬁíslu‰n˘ch opatﬁení je zaji‰tûno z prostﬁedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pﬁípravu a realizaci zb˘vajících opatﬁení (zejména obecná opatﬁení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatﬁení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 5.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu, u konkrétních opatﬁení s uzavﬁenou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu ﬁe‰ení star˘ch
ekologick˘ch ‰kod.

4.1.6 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
Jedná se o opatﬁení potﬁebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napﬁ. v dÛsledku povodní, a to vãetnû
detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pﬁedvídány, vãetnû
v‰ech pﬁimûﬁen˘ch opatﬁení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pﬁípady je navrÏeno obecné opatﬁení
platné pro v‰echny vodní útvary:

ID opatﬁení
LA100106

Název opatﬁení
Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ havarijního zneãi‰tûní

Vazba
na PHP
–

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû realizováno pﬁi v˘konu státní správy a pﬁi provozu poplachového a varovného systému
jeho provozovatelem, z pﬁeváÏné ãásti bude hrazeno z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zneãi‰tûní pﬁi plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potﬁebné prevence.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti plánu.

4.1.7 DoplÀující opatﬁení nezbytná pro splnûní pﬁijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostﬁedí
Okruh doplÀkov˘ch opatﬁení je dán pﬁílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administrativní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy správn˘ch postupÛ; znovuzﬁízení a obnova mokﬁadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatﬁení na ovlivÀování poÏadavkÛ (nárokÛ),
mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby jako je pûstování plodin s malou vláhovou potﬁebou v oblastech
trpících suchem; opatﬁení zamûﬁená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch technologií
v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etﬁících vodu; stavební projekty; revitalizaãní projekty; umûlé doplÀování zvodní;
vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatﬁení.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno obecné opatﬁení:
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opatﬁení
LA100234
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PrÛzkumn˘ monitoring

Vazba
na PHP
–
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ID vodního útvaru
104010310001, 10835000, 10953010, 10741000,
104040140002, 10838000, 10853000, 10923000,
104060090009, 10973000, 10976000, 10980000,
10802000, 11068000, 10986000, 10772000,
10935000, 11269000, 10982000, 10928000,
10988030, 11010000, 11017000, 11040000,
11073000, 11185000, 11200000, 11227000,
11324000, 11332000, 11335000, 11045000,
11254000

Souãástí programu opatﬁení je dal‰ích 5 doplÀujících opatﬁení, nespecifikovan˘ch na vodní útvary, která budou
slouÏit jako podklad pro rozhodování správních úﬁadÛ:

ID opatﬁení
LA100235
LA100236
LA100237

LA100240

LA100247

Název opatﬁení
Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní
vodních tokÛ v âR do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace
k roku 2012
Uplatnûní poÏadavku na zapracování Strategie rozvoje vnitrozemské plavby
v âR do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012
Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace pﬁírodû
blízk˘ch protipovodÀov˘ch, technick˘ch a revitalizaãních opatﬁení vãetnû
stanovení priorit do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012
Uplatnûní poÏadavku na zpracování strategie zmûny stávajícího vymezení
povrchov˘ch vod vhodn˘ch pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb
a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ
Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivu
z hlediska dopadu na stav vodních útvarÛ a jejich identifikace – chybûjící
pﬁimûﬁené ãi‰tûní odpadních vod v obcích do 2000 EO

Vazba
na PHP
5, 40
5, 40
5, 40

5

–

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ, pﬁípadnû dal‰ích
státních institucí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle jeho potﬁeb v celém období platnosti plánu, doplÀující opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.8 Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Jedná se o opatﬁení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci opatﬁení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pﬁitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pﬁedpisÛ.
S ohledem na souãasn˘ stav v pﬁípravû oceÀování pﬁírodních zdrojÛ se nepﬁedpokládá, Ïe bude v této fázi plánování uplatÀována v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody. V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je navrÏeno 1 obecné opatﬁení nespecifikované na vodní útvary:
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ID opatﬁení
LA100107
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Vazba
na PHP
–

Název opatﬁení
Opatﬁení k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem na vodu a vodohospodáﬁské sluÏby, bude pﬁezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a ﬁe‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.9 Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu
V minulosti provedené technické zásahy do pﬁirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pﬁirozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pﬁekáÏela
pﬁi zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pﬁinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pﬁekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodního toku apod.
NavrÏená opatﬁení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatﬁeních: rybí pﬁechody, rybí obsádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pﬁirozené ãlenitosti vodního toku, aktivace, obnova a zﬁizování postranních ramen, tÛní a mokﬁadÛ, hospodaﬁení na rybnících.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje navrÏeno 16 konkrétních opatﬁení,
uveden˘ch v tabulce:

ID opatﬁení
LA110030
LA110031
LA110033
LA110034
LA110044
LA110054
LA110058
LA110163
LA110164
LA110165
LA110220
LA110249
LA110301

Název opatﬁení
Labe, Brand˘s nad Labem, zprÛchodnûní migraãní
pﬁekáÏky
Labe, Kostelec nad Labem, zprÛchodnûní migraãní
pﬁekáÏky
Labe, Neratovice, zprÛchodnûní migraãní pﬁekáÏky
Labe, Obﬁíství, zprÛchodnûní migraãní pﬁekáÏky
Labe, Klavary, zprÛchodnûní migraãní pﬁekáÏky
Labe, âelákovice, zprÛchodnûní migraãní pﬁekáÏky
Jizera, Turnov-Svijany, protipovodÀová opatﬁení
a revitalizace
Ko‰áteck˘ potok, Nemyslovice – Su‰no, revitalizace koryta
Mlynaﬁice, Benátecká Vrutice-Milovice, revitalizace koryta
Mlynaﬁice, Lysá nad Labem-Stará Lysá, revitalizace
Labe, Kolín-KmochÛv ostrov, revitalizace odstaveného
ramene
Litolská svodnice, Litol, revitalizace
Jizera, Kochánky – Benátky nad Jizerou, obnova
bﬁehov˘ch porostÛ

Vazba
na PHP

ID vodního
útvaru

5, 40

11335000

5, 40

11335000

5, 40
5, 40
5, 40
5, 40

11335000
11335000
10853000
11073000

5, 40

11185000

5, 40
5, 40
5, 40

11324000
11073000
11073000

5, 40

10853000

5, 40

11073000

5, 40

11269000
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ID opatﬁení
LA110311
LA110313
LA110330

Název opatﬁení
Labe, zdrÏ T˘nec nad Labem a Veletov, obnova bﬁehového
porostu
Labe, zdrÏ Klavary, Velk˘ Osek a Podûbrady, obnova
bﬁehového porostu LB a PB
Úvaly, V˘mola, pﬁírodû blízká protipovodÀová opatﬁení

âástka 2/2010

Vazba
na PHP

ID vodního
útvaru

5, 40

10741000

5, 40

10853000

5, 40

11068000

Revitalizace vodních tokÛ je pﬁedpokládána i u dal‰ích vodních útvarÛ, kde existuje zámûr bez podrobnûj‰ích informací, na základû kter˘ch budou bûhem prvního období platnosti Plánu oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe
zpracovány pﬁípravné materiály tak, aby ve druhé etapû mohlo b˘t pﬁikroãeno k realizaci konkrétního opatﬁení. Bylo navrÏeno 7 obecn˘ch opatﬁení.
ID
opatﬁení
LA100193

LA100196
LA100200
LA100201
LA100206

LA100210
LA100213

Název opatﬁení
Revitalizace vodního toku

Zaji‰tûní migraãní prostupnosti
vodního toku
Zásahy do biocenóz – rybí
obsádky – rybníky
Podpora litorálních spoleãenstev
Ochrana obojÏivelníkÛ

Migraãní zprostupnûní Jizery
Migraãní zprostupnûní úseku
Brand˘s n. Labem – Hradec Králové

Vazba
na PHP
5, 40

5, 40
5, 40
5, 40
5, 40

5, 40
5, 40

ID vodního útvaru
104010310001, 10838000, 10810000,
104040140002, 10976000, 11332000,
104060090009, 11010000, 10986000,
10980000, 10982000
10772000, 10802000, 10923000,
11010000
104010310001, 104040140002, 104060090009
104010310001, 104040140002, 104060090009
10741000, 10772000, 10838000,
10973000, 11182000, 11335000,
11185000, 11269000, 10852000
11185000, 11269000
10741000, 10853000, 10928000,
11073000

Dále bylo navrÏeno 1 obecné opatﬁení nespecifikované na vodní útvary:

ID opatﬁení
LA100232

Název opatﬁení
Opatﬁení k zamezení v˘skytu invazních druhÛ rostlin

Vazba
na PHP
–

Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení k zaji‰tûní potﬁebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatﬁení obecná.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období
platnosti plánu.
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4.1.10 Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûné lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb. které souãasnû stanoví opatﬁení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûlského hospodaﬁení a sniÏují erozi.
V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe je na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno 8 obecn˘ch opatﬁení:
ID
opatﬁení
LA100126

LA100127

Název opatﬁení
Omezení negativních vlivÛ
pesticidÛ na povrchové
a podzemní vody
Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním
dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch
zdrojÛ

LA100128

Opatﬁení k eliminaci dusíku
jako plo‰ného zdroje
zneãi‰tûní vod

LA100130

SniÏování zneãi‰tûní
z atmosférické depozice
Opatﬁení k omezení eroze
z pohledu transportu
chemick˘ch látek

LA100149

LA100198
LA100202
LA100205

Nevhodné vyuÏívání území
v nivû
Omezení obsahu síranÛ
v podzemní vodû
Omezení obsahu chloridÛ
v podzemní vodû

Vazba
na PHP
6, 43,
155
6, 43,
155

6, 43,
155

–
6, 43,
155

–
–
–

ID vodního útvaru
10785000, 10831000, 10852000, 10976000,
11010000, 11017000, 44100,
11335000, 43600
104010310001, 10730000, 10741000, 10785000,
104040140002, 10810000, 10813000, 10831000,
104060090009, 10835000, 10838000, 10852000,
10802000, 10853000, 10887000, 10918000,
10920000, 10923000, 10974000, 10976000,
10998000, 11010000, 11068000, 11073000,
11300000, 11324000, 10966000, 10973000,
10928000, 10953010, 10986000, 10988030,
10980000, 10982000, 11045000, 11049230,
11017000, 11040000, 11254000, 11269000,
11185000, 11200000, 11520, 11600,
11332000, 11335000, 43600, 44100,
11710, 11720, 11400, 11510, 44300,
45100, 43400, 43500, 65310, 65322
10772000, 10785000, 10799000, 10853000,
11010000, 11040000, 11324000, 43600,
11045000, 11068000, 11227000, 11254000,
65310, 65322
10918000, 10966000, 10976000,
11720, 43600, 11520, 44100, 45100, 65322
104010310001, 10835000, 10772000, 10785000,
104040140002, 10852000, 10887000, 10920000,
10799000, 10831000, 11010000, 11017000,
10923000, 10973000, 10988030, 10998000,
10976000, 10982000, 11045000, 11049230,
11300000
11300000, 11324000
11520,
44300,
11520,
43600,

11600,
45100,
11600,
44300,

11710,
65310,
11710,
45100,

11720, 43600,
65322
11720,
65310, 65322

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou ãásteãnû ﬁe‰ena pﬁi v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství, zejména Programu rozvoje venkova (napﬁ. akãní program pro sníÏení vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
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Opatﬁení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou ﬁe‰ena v rámci Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potﬁebné pro ﬁe‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vody budou hrazeny ze
státního rozpoãtu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.2

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

V programu opatﬁení jsou navrÏena opatﬁení technického charakteru, mezi nûÏ patﬁí realizace protipovodÀov˘ch
opatﬁení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatﬁení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ. V oblasti povodí Horního a stﬁedního Labe na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena 4 opatﬁení, uvedená v tabulce:

ID opatﬁení
LA200016
LA200046
LA200107
LA200161

Název opatﬁení
Doubrava, Vrdy – Zbyslav, zv˘‰ení ochrany obcí hrázemi
a rekonstrukcí jezu
ZKT Mrlina
Velk˘ rybník – rekonstrukce spodních v˘pustí, pﬁelivu
a hráze
VD Vrchlice – odstranûní sedimentÛ z nádrÏe Hamerák

Vazba
na PHP

ID vodního
útvaru

16

10802000

16

10976000

16

10835000

16

104010310001

Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na ochranu pﬁed povodnûmi a zlep‰ení vodního reÏimu krajiny budou realizována s v˘znamnou finanãní podporou programÛ 129 120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II a 129 170 Zv˘‰ení bezpeãnosti vodních dûl Ministerstva zemûdûlství a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP) Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
U v‰ech projektÛ je podmínkou finanãní spoluúãast investora ve v˘‰i 5–10 %.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. V‰echna opatﬁení by mûla b˘t dokonãena nejpozdûji do
roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch z fondÛ Evropské
unie).

Seznam pouÏit˘ch zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
LP
MÎP
NEL
OI âIÎP
OPÎP
PHP

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Lev˘ pﬁítok
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Plán hlavních povodí âeské republiky
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PP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ
VD
ZKT

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

Prav˘ pﬁítok
ProtipovodÀové opatﬁení
Program rozvoje venkova
Rámcová smûrnice 2000/60/ES
Systém evidence kontaminovan˘ch míst
Stará ekologická zátûÏ
Vodní dílo
Zkapacitnûní
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11
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 11/2010
ze dne 11. 1. 2010,
o vydání závazné ãásti Plánu oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe
pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Rada Stﬁedoãeského kraje jako orgán pﬁíslu‰n˘ podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a podle § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve vztahu k § 9 a násl. vyhlá‰ky
ã. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, vydává toto
naﬁízení:

âl. 2
Závazná ãást Plánu oblasti povodí Ohﬁe a dolního
Labe pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje je uvedena
v pﬁíloze k tomuto naﬁízení.

âl. 3
Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 024-02/2010/RK ze dne 11. 1. 2010.

âl. 1
Plán oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje se v‰emi obsahov˘mi náleÏitostmi, vycházející z Plánu hlavních povodí âeské republiky, schválilo Zastupitelstvo Stﬁedoãeského kraje
usnesením ã. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009.

âl. 4
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dvacát˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha
k naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 11/2010

Plán oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe pro správní obvod Stﬁedoãeského kraje
Závazná ãást
Plán oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe (dále jen „Plán“) byl zpracován na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ ve tﬁech etapách – pﬁípravné práce, návrh plánu a koneãn˘ návrh plánu. Nedílnou souãástí Plánu jsou pﬁíslu‰né programy opatﬁení (§ 26 vodního zákona). Úãelem Plánu je vymezit a vzájemnû harmonizovat veﬁejné zájmy:
a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,
b) ochrany pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodaﬁení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.
Plán vãetnû pﬁíslu‰n˘ch programÛ opatﬁení je podkladem pro v˘kon veﬁejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).
Oblast povodí Ohﬁe a dolního Labe zasahuje do správních obvodÛ Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Libereckého kraje, Stﬁedoãeského kraje a PlzeÀského kraje.
Ve Stﬁedoãeském kraji zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností Kralupy nad Vltavou (ãásteãnû),
Mûlník (ãásteãnû), Mladá Boleslav (ãásteãnû), Rakovník (ãásteãnû), Slan˘ (ãásteãnû),
Souãástí Plánu je návrh závazné ãásti, která se po vydání naﬁízení radou Stﬁedoãeského kraje stane závazn˘m podkladem pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatﬁení.
Obsah programÛ opatﬁení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvoﬁí je zejména návrh opatﬁení, ãasov˘ plán realizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.
Opatﬁení pﬁijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatﬁení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plánu,
tj. do konce roku 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí (Environmentální cíle)

Pro povrchové vody:
■

■

■

■

■

zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch
vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné
odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ,
v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního moﬁe, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,
fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.
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Pro podzemní vody:
■

■

■

■

zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod,
zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod,
sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
■

dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,

■

ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
■

sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,

■

zaji‰tûní pﬁípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení protipovodÀové ochrany,

■

postupné pﬁizpÛsobení se pﬁedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

■

zkvalitnûní hlásné a pﬁedpovûdní sluÏby,

■

zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pﬁedpovûdí,

■

■

■

■

■

■

zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pﬁi zvládnutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného záchranného systému,
zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních informací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,
zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáﬁsk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáﬁství ﬁe‰it mimoﬁádné povodÀové situace,
zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostﬁednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
zlep‰ení dostupnosti informací pro veﬁejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

■

zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,

■

zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatﬁení,

■

zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,

■

zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,

■

podpoﬁení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,

■

■

zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
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zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení na základû kvalitních podkladÛ
a optimalizace variant koncepcí ﬁe‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,
pﬁi návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení hledání vhodné kombinace opatﬁení v krajinû zvy‰ujících pﬁirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatﬁení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,
pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pﬁipravení a zavedení odpovídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,
vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pﬁed povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

■

zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,

■

zkvalitnûní a roz‰íﬁení komunikace s veﬁejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,

■

■

2.3
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podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰ovat ochranu pﬁed povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pﬁenosu know-how,
koordinace plánÛ ochrany pﬁed povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
■

zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,

■

zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

■

to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3.

Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáﬁsk˘ch postupÛ
v oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

3.1

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
■

■

zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

■

sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

■

pouÏití a zaﬁazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,

■

zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),

■

zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

■

zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

■

zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod
2 000 ekvivalentních obyvatel,

■

zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

■

zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
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podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních
tokÛ,

■

zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,

■

územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,

■

odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

3.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
■

■

■

■

■

■

3.3

podporování akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptaãních opatﬁení proti nepﬁíznivému v˘voji zmûny klimatu,
preventivní opatﬁení pro ochranu pﬁed povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto opatﬁení,
záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,
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,
pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostﬁednictvím zmûny kultur
a hospodaﬁení v povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,
respektování eventuality 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 zohlednûní tohoto pﬁi rozdûlení prostorÛ vodních
nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
■

■

■

■

■

■

zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních
zdrojÛ,
poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch
vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),
zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, dosaÏení zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,
zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,
zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáﬁsk˘ch
sluÏeb, zejména pak pﬁehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pﬁi návrzích vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû 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),

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,

■

zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody.
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Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pﬁipravována tak, aby je bylo
moÏno realizovat do roku 2012 (viz odst. 1 § 26 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.
Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatﬁení budou realizována s vyuÏitím podpor zejména Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stavby a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a programu 129120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II.
V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatﬁení uveden v následujících tabulkách:

Dotaãní program

OPÎP

PRV

229 310
129 180

Opatﬁení na ochranu vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Oblast podpory
oblast podpory 1.1 SníÏení zneãi‰tûní vod
oblast podpory 4.2 OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. (Obnova krajinn˘ch struktur)
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic (Program V˘stavba a obnova
infrastruktury vodovodÛ a kanalizací – podprogram 229 313)
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení II.1.3.3. Podopatﬁení péãe o krajinu
opatﬁení II.2.1 ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
opatﬁení II.2.3. Lesnicko-environmentální platby
opatﬁení II.1.3. Agroenvironmentální opatﬁení
opatﬁení II.1 3.1. podopatﬁení Postupy ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí
opatﬁení II.1.2.2. Rámcová smûrnice pro vodní politiku ES
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 313)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 183)

Opatﬁení na ochranu pﬁed povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod
Dotaãní program
Oblast podpory
oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
OPÎP
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního reÏimu krajiny
opatﬁení I.1.4. Pozemkové úpravy
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
PRV
opatﬁení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní
preventivních opatﬁení
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 122)
129 120
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 123)
Program Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (podprogram 129 125)
Program Podpora obnovy, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a v˘stavby
129 130
vodních nádrÏí (program 129 130)
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Opatﬁení v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb
Oblast podpory
oblast podpory 1.2 Zlep‰ení jakosti pitné vody
oblast podpory 6.6 Hodnocení zdrojÛ podzemních vod
opatﬁení III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací
(podprogram 229 312)
Program V˘stavba a obnova infrastruktury vodovodÛ a kanalizací II.
(podprogram 129 182)

Opatﬁení jsou navrÏena v oblastech:
■

ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí,

■

ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatﬁení se dûlí na opatﬁení konkrétní a obecná.
Konkrétní opatﬁení ﬁe‰í konkrétní problematickou lokalitu konkrétním zpÛsobem. Opatﬁení jsou identifikována
sv˘m názvem a umístûním vãetnû konkretizace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob ﬁe‰ení je vymezen parametry opatﬁení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.
Obecná opatﬁení ﬁe‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatﬁení popsat do takového detailu a jsou vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo podzemní vody.
Jsou-li opatﬁení ve vztahu k rámcov˘m opatﬁením z PHP, je u nich uvedeno ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
Vazba
na PHP
2
3
5

6

7
13
14
16
38

Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Identifikovat projekty a vyhodnotit vliv chybûjících âOV a kanalizace, obnovy a intenzifikace âOV.
Identifikovat prioritní projekty obnovy poruchov˘ch a zastaral˘ch kanalizaãních sítí, zpracovat
ãasové plány pﬁípravy a postupné realizace relevantních projektÛ.
Identifikovat projekty ke zlep‰ení hydromorfologick˘ch parametrÛ a ekologického stavu vodních
tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch struktur a ke zlep‰ení prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní
Ïivoãichy a dále podporující rozvoj pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Systémová opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech. UplatÀovat opatﬁení odvozená z realizace pozemkov˘ch úprav, udrÏitelného vyuÏívání
zemûdûlské a lesní pÛdy, opatﬁení zaji‰Èující poÏadavky na hospodaﬁení ve zraniteln˘ch oblastech,
postupÛ hospodaﬁení ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí a opatﬁení odvozená z realizace drobn˘ch
vodohospodáﬁsk˘ch staveb v obcích do 2000 EO (kanalizace a âOV).
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní
systémy z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Zpracovat koncepci pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení ve vybran˘ch prioritních
oblastech.
Vymezit na podkladû koncepãních studií návrh konkrétních opatﬁení v jednotliv˘ch prioritních
oblastech.
Prioritní opatﬁení povodÀové prevence s prokazateln˘m efektem sníÏení rizika z povodní.
Identifikovat zaﬁízení urãená k ãi‰tûní nebo zne‰kodÀování odpadních vod a kanalizaãní systémy
z prÛmyslov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní, provûﬁit potﬁebu obnovy a intenzifikace stávajících zaﬁízení
a pﬁipravit relevantní opatﬁení.

âástka 2/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

Vazba
na PHP
40

43
54
155

4.1

Strana 100

Popis úkolu PHP (zkrácenû)
Projekty ke zlep‰ení morfologického a ekologického stavu vodních tokÛ, vãetnû bﬁehov˘ch
struktur, ke zlep‰ení migraãní prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy a dále
podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstev.
Relevantní opatﬁení ve prospûch ochrany vod a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ, t˘kajících se
hospodaﬁení na zemûdûlské a lesní pÛdû a opatﬁení v oblasti zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch
oblastech.
Zpracovat ãasové plány realizace v roce 2008 nedokonãen˘ch staveb, vãetnû zpÛsobu financování.
¤e‰ení komplexních pozemkov˘ch úprav.

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Prostﬁednictvím stanovení a zavedení navrÏen˘ch programÛ opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Programy opatﬁení stanoví ãasov˘ plán uskuteãnûní a strategii financování jednotliv˘ch opatﬁení. NavrÏen˘ program
opatﬁení obsahuje opatﬁení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami a jednak na
v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené
pro lidskou spotﬁebu
Úãelem tûchto opatﬁení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana proti jakémukoliv zneãi‰tûní.
Zneãi‰tûní vodních zdrojÛ je zpÛsobováno zejména zhor‰en˘mi odtokov˘mi pomûry, zpÛsoben˘mi odnosy pÛdy
a erozivní ãinností vody, zhor‰ením retenãních schopností krajiny a dále bodov˘mi a difúzními zdroji zneãi‰tûní.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.2 Opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti
povrchov˘ch a podzemních vod
Jedná se o opatﬁení vypl˘vající z vodohospodáﬁské bilance, která jsou smûrována zejména na regulaci odbûrÛ
a vypou‰tûní z hlediska mnoÏství povrchov˘ch a podzemních vod.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

4.1.3 Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
Úãelem tûchto opatﬁení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napﬁ. nepﬁízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatﬁení, kter˘mi dochází k regulaci odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena tato opatﬁení:
OH100106 Opatﬁení proti nevhodnému vyuÏití území (tûÏba kolektoru podzemních vod) ve vodním útvaru ID 47200.
OH100132 Odbûry podzemních vod ve vodním útvaru ID 45220.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních úﬁadÛ, zpracování potﬁebn˘ch studií) bez nároku na dal‰í dodateãné finanãní zdroje.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.1.4 Opatﬁení k zamezení pﬁímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pﬁípadÛ
povoleného vypou‰tûní
Opatﬁení jsou smûﬁována k ochranû podzemních vod. Pﬁímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje nejsou identifikovány Ïádné pﬁípady povoleného vypou‰tûní do vod podzemních a nejsou tedy navrhována Ïádná opatﬁení.

4.1.5 Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv
na stav vod
Bodové zdroje zneãi‰tûní pﬁedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ). U komunálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáﬁskou infrastrukturu ve mûstech a obcích
a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatﬁení, která jsou zamûﬁena na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Opatﬁení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologick˘ch zátûÏí jsou ﬁe‰eny samostatnû – viz kapitola 3.1.6.
Pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel je v oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje
navrÏeno opatﬁení OH100116 Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce do 2000 obyvatel ve vodních útvarech ID 14304000,
14307000, 14323000, 14397000 a 114030670001.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení zamûﬁená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ
jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, Programu rozvoje venkova, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství – V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektÛ, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úﬁadu (viz napﬁ. kofinancování akcí podpoﬁen˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje). To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaãní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pﬁechodného období udûleného âR pro plnûní poÏadavkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatﬁení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pﬁíslu‰ného poskytovatele podpory.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
S ohledem na to, Ïe témûﬁ v‰echna tato opatﬁení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních
titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyﬁízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících postupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna opatﬁení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pﬁípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pﬁijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.6 Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
Jedná se o opatﬁení, která vypl˘vají zejména z Programu na sníÏení zneãi‰tûní povrchov˘ch vod nebezpeãn˘mi
závadn˘mi látkami a zvlá‰È nebezpeãn˘mi závadn˘mi látkami.
Stará ekologická zátûÏ – SEZ je obvykle definovaná jako úroveÀ zneãi‰tûní, u které nelze vylouãit negativní dÛsledky pro zdraví ãlovûka nebo jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí. SEZ vznikly dlouhodobou prÛmyslovou a zemûdûlskou ãinností (bodové zdroje) v uplynul˘ch letech, zpravidla pﬁed privatizací. ZátûÏe se v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ koncentrují do podzemních vod a horninového prostﬁedí, odkud mohou b˘t vyplavovány i do povrchov˘ch vod.
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V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena dvû konkrétní opatﬁení, uvedená v tabulce.

ID VÚ

ID opatﬁení

51310
51310

OH150025
OH150044

Název opatﬁení
Skládka Kole‰ovice
SEZ – U ãerveného rybníka

Vazba
na PHP
–
–

Do seznamu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly doporuãeny krajsk˘mi úﬁady, OI âIÎP, MÎP a dal‰ími dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úﬁady, vodárenské a dal‰í organizace, napﬁ. JARO) k zaﬁazení zátûÏe nové, neidentifikované ve v˘bûru v˘znamn˘ch zátûÏí k datu 9.5.2006 ze SEKM, spadající do zájmové oblasti povodí. Vût‰inou
jde o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch látek
v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o míﬁe rizikovosti zátûÏí nebo kde sledované látky – kontaminanty,
které jsou pﬁedmûtem nápravn˘ch opatﬁení (napﬁ. sanace NEL, ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problematick˘ch
látek.
Vzhledem ke zvlá‰tnostem kaÏdé jednotlivé lokality (tzn. zejména pﬁírodní pomûry – geologické, hydrogeologické, hydrologické a klimatické pomûry) a dále k úrovni rozpracovanosti konkrétní projektové dokumentace (podle
úrovnû v˘sledkÛ proveden˘ch prací, pﬁíp. jejich realizaãních etap) mohou b˘t navrhovaná opatﬁení (monitoring, prÛzkum, anal˘za rizika, sanace, rekultivace) pro tyto zátûÏe pouze obecného charakteru.
Opatﬁení OH100125 Staré ekologické zátûÏe je navrÏeno u útvaru podzemních vod ID 46400.
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a OdstraÀování zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch odpadních vod OH100109 navrhuje odstranûní tûchto látek z v˘robního procesu, pﬁípadnû z odpadních vod
pouÏitím vhodné technologie ãi‰tûní u vodních útvarÛ ID 13965000, 14304000 a 14397000.
Strategie financování opatﬁení:
V pﬁeváÏné míﬁe se jedná o ﬁe‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavﬁena tzv. ekologická smlouva a financování pﬁíslu‰n˘ch opatﬁení je zaji‰tûno z prostﬁedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pﬁípravu a realizaci zb˘vajících opatﬁení (zejména obecná opatﬁení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatﬁení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 5.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu, u konkrétních opatﬁení s uzavﬁenou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu ﬁe‰ení star˘ch
ekologick˘ch ‰kod.

4.1.7 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
Jedná se o opatﬁení potﬁebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napﬁ. v dÛsledku povodní, a to vãetnû detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pﬁedvídány,
vãetnû v‰ech pﬁimûﬁen˘ch opatﬁení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pﬁípady je navrÏeno obecné
opatﬁení OH100110 Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude ãásteãnû realizováno pﬁi v˘konu státní správy a pﬁi provozu poplachového a varovného systému
jeho provozovatelem, z pﬁeváÏné ãásti bude hrazeno z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zneãi‰tûní pﬁi plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potﬁebné prevence.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti plánu.

4.1.8 DoplÀující opatﬁení nezbytná pro splnûní pﬁijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostﬁedí
Okruh doplÀkov˘ch opatﬁení je dán pﬁílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administrativní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy správn˘ch postupÛ; znovuzﬁízení a obnova mokﬁadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatﬁení na ovlivÀování poÏadavkÛ (nárokÛ),
mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby jako je pûstování plodin s malou vláhovou potﬁebou v oblastech
trpících suchem; opatﬁení zamûﬁená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch technologií
v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etﬁících vodu; stavební projekty; odsolovací stanice; revitalizaãní projekty; umûlé
doplÀování zvodní; vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatﬁení.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno opatﬁení OH100130 PrÛzkumn˘ monitoring ve vodních útvarech ID 13965000, 14304000, 14307000, 14323000 a 14397000.
Souãástí programu opatﬁení jsou dal‰í doplÀující opatﬁení, nespecifikovaná na vodní útvary:
OH100126 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie rozvoje vnitrozemské plavby Ministerstva dopravy do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
OH100127 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní vodních tokÛ v âR do Plánu
hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
OH100128 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace pﬁírodû blízk˘ch protipovodÀov˘ch, technick˘ch a revitalizaãních opatﬁení vãetnû stanovení priorit do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012,
OH100129 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie zmûny stávajícího vymezení povrchov˘ch vod vhodn˘ch
pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,
OH100133 Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivÛ z hlediska dopadu na stav
v.ú. a jejich identifikace – pﬁimûﬁené ãi‰tûní odpadních vod v obcích pod 2000 EO.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ, pﬁípadnû dal‰ích
státních institucí.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle jeho potﬁeb v celém období platnosti plánu, doplÀující opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.9 Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Jedná se o opatﬁení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci opatﬁení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pﬁitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pﬁedpisÛ.
S ohledem na souãasn˘ stav v pﬁípravû oceÀování pﬁírodních zdrojÛ se nepﬁedpokládá, Ïe bude v této fázi plánování uplatÀována v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody. V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno obecné opatﬁení OH100111
Opatﬁení k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na vodní útvary.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostﬁednictvím ústﬁedních vodoprávních úﬁadÛ.
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âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem na vodu a vodohospodáﬁské sluÏby, bude pﬁezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a ﬁe‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.10 Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu
V minulosti provedené technické zásahy do pﬁirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pﬁirozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pﬁekáÏela
pﬁi zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pﬁinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pﬁekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodního toku apod.
NavrÏená opatﬁení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatﬁeních: rybí pﬁechod,
rybí osádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pﬁirozené ãlenitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova a zﬁizování postranních ramen, tÛní a mokﬁadÛ, hospodaﬁení na rybnících.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje je navrÏeno 1 konkrétní opatﬁení, uvedené
v tabulce:

ID VÚ

ID opatﬁení

13965000

OH110143

Název opatﬁení
VD Dolní Beﬁkovice – rybí pﬁechod

Vazba
na PHP
5,40

Dále jsou v oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje navrÏena opatﬁení:
OH100117 Migraãní prostupnost ve vodních útvarech ID 14338000, 114030660001 a 114030670001.
OH100120 Podpora litorálních spoleãenstev ve vodních útvarech ID 114030660001 a 114030670001.
OH100123 Zásahy do biocenóz – rybí obsádky – rybníky ve vodních útvarech ID 114030660001 a 114030670001.
Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení k zaji‰tûní potﬁebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatﬁení obecná.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období
platnosti plánu.

4.1.11 Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûní lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb. které souãasnû stanoví opatﬁení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûlského hospodaﬁení a sniÏují erozi.
Plo‰né zneãi‰tûní není ãlenûno zvlá‰È na povrchové a podzemní vody, neboÈ se stále jedná o stejné vstupy polutantÛ. Vzhledem k dal‰ímu ﬁe‰ení je plo‰né zneãi‰tûní vztaÏeno na povodí (respektive mezipovodí) útvarÛ povrchov˘ch vod jako základní hodnotící jednotky.
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V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje jsou navrÏena opatﬁení:
OH100091 SniÏování zneãi‰tûní z atmosférické depozice ve vodních útvarech ID 45300 a 46400.
OH100112 Omezení negativních vlivÛ pesticidÛ na povrchové a podzemní vody ve vodních útvarech ID 45220
a 46400.
OH100113 Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ ve vodních útvarech ID 13965000,
14338000, 14397000, 45230, 45300 a 51310.
OH100114 Opatﬁení k eliminaci dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod ve vodních útvarech ID 45220, 45230,
47200 a 51310.
OH100118 Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru ID 51310.
OH100119 Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru ID 51310.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení budou ãásteãnû ﬁe‰ena pﬁi v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství, zejména Programu rozvoje venkova (napﬁ. akãní program pro sníÏení vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Opatﬁení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou ﬁe‰ena v rámci Integrovaného národního programu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potﬁebné pro ﬁe‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vodû budou hrazeny ze
státního rozpoãtu.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.2

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

V programu opatﬁení jsou navrÏena opatﬁení technického charakteru, mezi nûÏ patﬁí realizace protipovodÀov˘ch
opatﬁení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatﬁení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ.
V oblasti povodí Ohﬁe a dolního Labe na území Stﬁedoãeského kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

Seznam pouÏit˘ch zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
MÎP
NEL
OI âIÎP
OPÎP
PHP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Plán hlavních povodí âeské republiky
ProtipovodÀové opatﬁení
Program rozvoje venkova
Rámcová smûrnice 2000/60/ES
Systém evidence kontaminovan˘ch míst
Stará ekologická zátûÏ
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Záloha na rok 2010 ãiní 950 Kã bez DPH; 1 045 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potﬁeb Stﬁedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
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