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VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 7

Rozesláno dne 10. záﬁí 2010

O B S A H
5. Naﬁízení Ústeckého kraje, kter˘m se vydává Závazná ãást Plánu oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe pro území
Ústeckého kraje a Závazná ãást Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území Ústeckého kraje

42/VS/2010

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Bílina a obcí Mûrunice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii

43/VS/2010

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Litvínov a obcí âesk˘ Jiﬁetín
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel

44/VS/2010

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Libotenice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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5
NA¤ÍZENÍ

Ústeckého kraje ã. 5/2010
ze dne 19. kvûtna 2010,
kter˘m se vydává Závazná ãást Plánu oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe pro území Ústeckého kraje
a Závazná ãást Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a k provedení ustanovení § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

(2) Vydává se Závazná ãást Plánu oblasti povodí
Dolní Vltavy pro území Ústeckého kraje, která je uvedena v pﬁíloze ã. 2 k tomuto naﬁízení.

âl. 1
Pﬁedmût úpravy

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

âl. 2
Úãinnost

(1) Vydává se Závazná ãást Plánu oblasti povodí
Ohﬁe a Dolního Labe pro území Ústeckého kraje, která
je uvedena v pﬁíloze ã. 1 k tomuto naﬁízení.

Jana VaÀhová v. r.
hejtmanka
Ing. Pavel Kouda v. r.
zástupce a námûstek hejtmanky
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Ústeckého kraje ã. 5/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí
Ohﬁe a Dolního Labe pro území Ústeckého kraje
1. Správné environmentální a vodohospodáﬁské postupy v oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe
Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

1.1

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,
• 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.

1.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
• 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.

1.3

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,
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• 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.

2.

Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe.
Strategie 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.
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. RovnûÏ financování je u tûchto opatﬁení jiÏ vyﬁe‰eno.
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. Jde o návody a postupy, které budou závazné pro pﬁípravu budoucích staveb a jejich povolování.
V oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe na území Ústeckého kraje je závazn˘ následující program opatﬁení:

2.1

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
Prostﬁednictvím stanovení a zavedení tûchto opatﬁení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.

2.1.1

Opatﬁení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené pro lidskou
spotﬁebu
• Obecné opatﬁení OH100104 „Hospodaﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ“ ve vodních útvarech
ID 14347000, 14421000, 14729000, 14739000, 14752000, 115030170002, 14757000, 115030290001, 14771000.

Opatﬁení vymezuje obecné podmínky pro zpÛsob hospodaﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ a uplatní se pﬁi jejich vyhla‰ování. 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.
Strategie financování opatﬁení:
Opatﬁení bude provádûno v rámci v˘konu státní správy bez zvlá‰tních nárokÛ na financování. Následné plnûní rozhodnutí bude hrazeno ze zdrojÛ majitelÛ pozemkÛ v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ s vyuÏitím relevant-

Strana 249

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 7/2010

ních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství (zatravÀování, zalesÀování, omezení hospodaﬁení apod.)
a náhrad za hospodaﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ ve smyslu § 30 zákona ã. 254/2001 Sb. o vodách v platném znûní. Revitalizaãní opatﬁení bude realizováno s podporou Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Opatﬁení OH100122 k ochranû v. n. Fláje pﬁed zneãi‰tûním ve vodním útvaru ID115030290001.
Strategie financování opatﬁení:
Spoleãn˘ ãesko-nûmeck˘ projekt „V˘zkum minimalizace obsahÛ potencionálnû ‰kodliv˘ch organick˘ch látek
ve zdrojích pitn˘ch vod v Kru‰n˘ch horách“.V rámci tohoto projektu budou mimo jiné v povodí Ra‰eliníku odzkou‰ena
dal‰í moÏná opatﬁení. Dotace bude poskytnuta z projektu Cíl 3 âR – Sasko.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Opatﬁení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou
dobu platnosti plánu. U opatﬁení OH 100122 budou opatﬁení provádûna v období 2010–2013.

2.1.2

Opatﬁení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pﬁípadn˘ch v˘jimek
• Opatﬁení OH100106 proti nevhodnému vyuÏití území (tûÏba kolektoru podzemních vod) ve vodních útvarech
ID 21310 a 47200.
• Opatﬁení OH100107 k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvaru podzemních vod ve vodních útvarech
ID 11800, 45500 a 46200.
• Opatﬁení OH100132 „Odbûry podzemních vod“ ve vodním útvaru ID 45220.

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.
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 dle potﬁeby po celou dobu platnosti plánu.

2.1.3

Opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících vliv na stav vod

Konkrétní opatﬁení:
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Obecná opatﬁení:
• Opatﬁení OH100116 „Drobní zneãi‰Èovatelé a men‰í obce do 2 000 obyvatel“ ve vodních útvarech ID 13947000,
13960000, 14233060, 113021210001, 14239000, 14243010, 14243040, 14261000, 14262000, 14277000, 14304000,
14307000, 14323000, 14347000, 14351000, 14355002, 14382000, 14386070, 14397000, 14405000, 14418000,
14422120, 14422190, 14435000, 14446000, 14452000, 14460000, 14475000, 14479060, 14490000, 14491000,
14571000, 14590000, 14612000, 14677000, 14679000, 14703000, 14747000, 115030170002, 14760000,
115030290001, 14779000, 14782000, 14790000, 20764000, 20769000.
Zásady z listu opatﬁení OH 100116 budou vyuÏity pﬁi návrzích likvidace odpadních vod a pﬁi jejich povolování.
NejdÛleÏitûj‰í zásady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VyuÏití Ïump a septikÛ se zemním filtrem je doãasné ﬁe‰ení do vybudování odpovídajícího kanalizaãního
systému a âOV.
VyuÏití domovních âOV jen pro ojedinûlou a rozpt˘lenou zástavbu (vzdálenost mezi objekty vût‰í neÏ 200 m)
a nikoli jako systémové ﬁe‰ení odkanalizování obcí.
Preferovat oddílné kanalizaãní systémy.
âisté sráÏkové vody zasakovat v místû vzniku – pouze v pﬁípadû neodpovídajícího geologického podloÏí vybudovat retenãní nádrÏe a odtok regulovat.
Z ostatních ploch, kde se pﬁedpokládá zneãi‰tûní sráÏkov˘ch vod, vybudovat odpovídající ãistící zaﬁízení a následnû zne‰kodÀovat spoleãnû se systémem ãist˘ch sráÏkov˘ch vod.
V pﬁípadû stávajících jednotn˘ch kanalizací vybudovat u âOV retenãní zdrÏe pro zachycení pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ
s následn˘m pﬁeãerpáváním odpadních vod na âOV pﬁípadnû s regulovan˘m odtokem.
• Opatﬁení OH100124 „DÛlní vody“ ve vodních útvarech ID 14422120, 14424010, 14435000, 14446000 a 14452000.

Zásady z listu opatﬁení OH 100124 budou vyuÏity pﬁi návrzích na vypou‰tûní dÛlních vod a pﬁi stanovení
podmínek pro jejich vypou‰tûní. NejdÛleÏitûj‰í zásady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PoÏadovat provádûní rozborÛ a bilanãního hodnocení vypou‰tûn˘ch dÛlních vod.
V odÛvodnûn˘ch pﬁípadech poÏadovat monitoring toku.
PoÏadovat pﬁimûﬁené ãi‰tûní dÛlních vod k dodrÏení imisních limitÛ (aplikace zásad naﬁízení vlády ã. 61/2003 Sb.).
PoÏadovat ﬁízené vypou‰tûní dÛlních vod.
PoÏadovat mûﬁení vypou‰tûného mnoÏství dÛlních vod.
Stanovit emisní koncentraãní a bilanãní limity vypou‰tûného zneãi‰tûní.

Strategie financování opatﬁení:
Konkrétní 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).
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Ostatní opatﬁení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy bez zvlá‰tních nárokÛ na financování, neboÈ
jde pouze o zásady pro pﬁípravu a povolování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Pﬁedpokládá se, Ïe v‰echna konkrétní opatﬁení budou dokonãena nejpozdûji do roku 2012.
Obecná opatﬁení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

2.1.4

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

Konkrétní opatﬁení:
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Obecná opatﬁení:
• Opatﬁení OH100125 „Staré ekologické zátûÏe“ u útvarÛ podzemních vod ID 21310, 46120, 46400, 46500, 61330.
Ve v˘‰e uveden˘ch vodních útvarech budou dle OH100125 pouÏity zásady pro monitoring, prÛzkum, anal˘zy
rizika, sanace a rekultivace na základû odborného posouzení vlivu zátûÏe na jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí
v souladu s platnou legislativou a s rozhodnutími âIÎP a vodoprávních orgánÛ.
• Opatﬁení OH100109 k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek a odstraÀování zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch odpadních vod u vodních útvarÛ ID 13965000, 14233090, 14261000, 14304000, 14347000,
14397000, 14418000, 14452000, 114010560004, 14460000, 14475000, 14484000, 14491000, 14521020, 14571000,
14612000, 14638000, 14677000.
Opatﬁení obecnû navrhuje zásady pro odstranûní tûchto látek z v˘robního procesu, pﬁípadnû z odpadních vod
pouÏitím vhodné technologie.
Strategie financování opatﬁení:
U konkrétních opatﬁení 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 ostatních opatﬁení budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí, prioritní osy 4
s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ na základû platn˘ch rozhodnutí. Pﬁípadná 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.

2.1.5

Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní
• Obecné opatﬁení OH100110 „Opatﬁení k prevenci a sníÏení dopadÛ pﬁípadÛ havarijního zneãi‰tûní“, nespecifikované na vodní útvary.

Jedná se o zásady potﬁebné k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zaﬁízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní.
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.

2.1.6

DoplÀková 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.
• Opatﬁení OH100130 „PrÛzkumn˘ monitoring“ ve vodních útvarech ID 13947000, 13960000, 13965000,
14233090, 113021210001, 14239000, 14243040, 14261000, 14262000, 14277000, 14304000, 14307000, 14323000,
14347000, 14348060, 14351000, 14355002, 14382000, 14386070, 14397000, 14405000, 14418000, 14421000,
14422120, 14422190, 14424010, 14435000, 14446000, 14452000, 114010560004, 14460000, 14475000, 14479010,
14484000, 14490000, 14491000, 14521010, 14521020, 14556000, 14571000, 14590000, 14612000, 14638000,
14643000, 14656000, 14657000, 14677000, 14678000, 14679000, 14679001, 14683000, 14729000, 14737000,
14747000, 14752000, 115030170002, 14757000, 115030290001, 14771000, 14782000, 14790000, 20764000,
20769000.
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Pﬁed návrhem profilÛ prÛzkumného monitoringu budou detailnû provûﬁeny moÏnosti vyuÏití profilÛ provozního monitoringu.
DoplÀková opatﬁení, nespecifikovaná na vodní útvary:
• Opatﬁení OH100126 „Uplatnûní poÏadavku na zapracování Strategie rozvoje vnitrozemské plavby
Ministerstva dopravy do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012“, ﬁe‰ící problémy
splavnosti na dopravnû v˘znamn˘ch vodních cestách, jejichÏ rozvoj a modernizace je ve veﬁejném
zájmu.
• Opatﬁení OH100127 „Uplatnûní poÏadavku na zpracování Strategie migraãního zprÛchodnûní vodních tokÛ v âR do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012“, zohledÀující mezinárodní závazky, akãní plán v˘stavby rybích pﬁechodÛ na vybran˘ch tocích âR a poÏadavky krajÛ. Zpracování strategie
pﬁedchází urãení referenãních podmínek pro jednotlivé typy vodních útvarÛ s urãením poÏadovaného stavu rybí populace.
• Opatﬁení 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“ vãetnû stanovení priorit ke zlep‰ení ekologického, morfologického a estetického stavu vodních tokÛ vãetnû bﬁehov˘ch struktur, opatﬁení zvy‰ujících retenci vody
v krajinû vãetnû kvantifikace jejich vlivu se souãasn˘m zachováním produkãní schopnosti pÛdy, migraãní
prostupnosti pro ryby a vodní Ïivoãichy, podporující tvorbu pﬁirozen˘ch rybích spoleãenstvech a vytváﬁející optimální podmínky pro na vodu vázané organismy vãetnû tvorby systému legislativních a ekonomick˘ch
nástrojÛ.
• Opatﬁení 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“ ve vazbû na
národní legislativu, poÏadavky smûrnic EU, aktuální definici „dobrého stavu útvarÛ povrchov˘ch vod“
a systém sledování a klasifikace stavu útvarÛ povrchov˘ch vod.
• Opatﬁení OH100133 „Uplatnûní poÏadavku na zpracování Metodiky hodnocení v˘znamnosti vlivÛ z hlediska dopadu na stav vodních útvarÛ a jejich identifikace“.
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, doplÀková opatﬁení jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

2.1.7

Opatﬁení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
Obecné opatﬁení OH100111 Opatﬁení k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na vodní útvary.

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.
Dle opatﬁení OH100111 je úãelné provést vyhodnocení úãinnosti stanoven˘ch sazeb i systému poplatkÛ za vypou‰tûní odpadních vod jako celku. Souãástí hodnocení by mûla b˘t i forma, úroveÀ a efektivnost vymáhání plnûní
a návrhy na zlep‰ení souãasného stavu. Pﬁitom by mûlo b˘t sledováno na jedné stranû dosaÏení návratnosti nákladÛ
za vodohospodáﬁské sluÏby a na druhé stranû sociální únosnost navrÏen˘ch opatﬁení. V návaznosti na vyhodnocení
sazeb a systému poplatkÛ by mûla b˘t provedena aktualizace souãasného systému plateb, zejména v ãásti poplatkÛ za
vypou‰tûné zneãi‰tûní.
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.

2.1.8

Opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ, umoÏÀujících
dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu

Konkrétní opatﬁení:
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Obecná opatﬁení:
• Opatﬁení OH100115 „Revitalizace vodních tokÛ“ ve vodních útvarech ID 14239000, 14262000, 14277000,
14351000, 14386070, 14405000, 14422190, 14475000, 14484000, 14490000, 14491000, 14521010, 14677000,
20769000. U tûchto vodních útvarÛ byl identifikován problém nebo zde existuje urãit˘ zámûr bez podrobnûj‰ích informací nebo s nezaji‰tûn˘m investorstvím.
Zásady uvedené v listu opatﬁení OH100115 lze uplatnit u návratu upraven˘ch koryt vodních tokÛ do pÛvodního stavu a pﬁi obnovû funkci nivních ekosystémÛ a podobnû. Jedná se zejména o odstranûní opevnûní, navrácení
koryta do pÛvodní trasy, napojení odstaven˘ch ﬁíãních ramen, odstranûní zatrubnûní, budování mokﬁadÛ a víceúãelov˘ch nádrÏí, zprÛchodnûní migraãních pﬁekáÏek. V intravilánu jde zejména o odstranûní tvrdé úpravy a vyuÏití pﬁírodû blízk˘ch postupÛ k úpravû toku a k ochranû pﬁed povodnûmi, v extravilánu je vhodná celková rekonstrukce ﬁíãní
nivy vãetnû v‰ech jejích struktur, jako jsou odstavená rameny, mokﬁady, luÏní lesy atd.
• Opatﬁení OH100117 „Migraãní prostupnost“ ve vodních útvarech ID 14233060, 14233090, 113021210001,
14239000, 14262000, 14277000, 14338000, 14347000, 14348060, 14351000, 113040040001, 14386070, 14405000,
14421000, 14422120, 14422190, 14424010, 14435000, 14446000, 14452000, 114010560004, 14460000, 14475000,
14479060, 14484000, 14490000, 14491000, 14521010, 14521020, 14571000, 14625000, 14643000, 14652000,
14677000, 14737000, 14752000, 115030170002, 14757000, 115030290001, 14779000, 20764000, 20769000.
V tûchto vodních útvarech je identifikován problém, ale nejsou navrÏena konkrétní opatﬁení nebo jsou navrÏená konkrétní opatﬁení nedostateãná. Pﬁitom chybí podrobnûj‰í informace nebo není zaji‰tûno investorství. Opatﬁením se ukládá ﬁe‰ení tohoto problému v rámci pﬁípravy dal‰ích cyklÛ plánování.
• Opatﬁení OH100120 „Podpora litorálních spoleãenstev“ ve vodních útvarech ID 113021210001, 115030170002
a 115030290001.
V tûchto vodních útvarech je identifikován problém, ale nejsou navrÏena konkrétní opatﬁení nebo jsou navrÏená konkrétní opatﬁení nedostateãná. Pﬁitom chybí podrobnûj‰í informace nebo není zaji‰tûno investorství. Opatﬁením se ukládá ﬁe‰ení tohoto problému v rámci pﬁípravy dal‰ích cyklÛ plánování.
Opatﬁením OH100120 je moÏné podpoﬁit rozvoj litorálu v nádrÏích a rybnících zmûnou manipulaãního ﬁádu
a regulaci v˘roby elektrické energie s cílem sníÏit amplitudu sezónního kolísání hladiny, vybudováním pﬁedzdrÏe ãi
hrázky uzavírající nûkteré zátoky s vlastním pﬁítokem, stavbou vlnolamÛ, sníÏením eutrofizace.
• Opatﬁení „OH100123 Zásahy do biocenóz – rybí obsádky – rybníky“ ve vodních útvarech ID 113021210001,
14421000, 14479010, 14590000, 115030170002 a 115030290001.
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Opatﬁení OH100123 urãuje zásady pro zlep‰ení stavu rybí obsádky zmûnou managementu nádrÏí, zejména regulací rybáﬁského hospodaﬁení a sportovního rybolovu. Je nutné se zamûﬁit na faktory jako jsou eutrofizace, aplikace závadn˘ch látek a pronikání neÏádoucích a invazních druhÛ ryb.V povodí vodárensk˘ch a rekreaãních nádrÏí poÏaduje vyuÏívat stávající rybníky pouze k extenzivnímu chovu ryb bez vná‰ení látek závadn˘m vodám (krmení ryb a hnojení vod
ke zv˘‰ení úÏivnosti). Na rybnících se sportovním rybolovem a rekreací je také Ïádoucí zlep‰ení stavu rybích obsádek,
zlep‰ení kvality litorálu, dosaÏení limitÛ pro kvalitu vody na odtoku z nádrÏe a preferovat extenzivní zpÛsob chovu ryb.
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 nositelÛ opatﬁení. Z tohoto programu
budou hrazena i opatﬁení realizovaná pﬁípadnû na základû zásad uveden˘ch v obecn˘ch opatﬁeních.
âasov˘ plán realizace opatﬁení:
Konkrétní opatﬁení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatﬁení budou realizována v celém období platnosti plánu.

2.1.9

Opatﬁení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní

Obecná opatﬁení:
• Opatﬁení OH100051 „Opatﬁení k omezení eroze z pohledu transportu chemick˘ch látek“ ve vodních útvarech ID 13947000, 13960000, 113010120001, 14055000, 14058000, 14090000, 14125000, 14126000, 14182000,
14201000, 14347000, 14355002, 113040040001, 14382000, 14386070, 14405000, 14418000, 14446000, 14460000,
14524000, 14612000, 14679000, 14822000, 20764000.
Opatﬁení obsahuje doporuãené technické postupy (prÛlehy, obdûlávatelné a zatravnûné prÛlehy, záchytné
a svodné pﬁíkopy, cestní síÈ a pﬁíkopy, zasakovací pásy podél vodoteãí, stojat˘ch vod) a organizaãní zásady (umístûní
pûstovan˘ch plodin, pásové stﬁídání eroznû odoln˘ch plodin s pásy plodin eroznû náchyln˘ch, zmûna velikosti a tvaru pozemku).
• Opatﬁení OH100091 „SniÏování zneãi‰tûní z atmosférické depozice“ ve vodních útvarech ID 14079000,
14111000, 14121000, 14122000, 14233060, 14347000, 14422190, 14424010, 14446000, 14452000, 14460000,
14475000, 14521010, 14547000, 14625000, 14638000, 14643000, 14652000, 14653000, 14656000, 14657000,
14666000, 14677000, 14679000, 14696000, 14703000, 14729000, 14737000, 14739000, 14757000, 115030290001,
14771000, 14779000, 14782000, 14786000, 14790000, 14798000, 14804000, 14808000, 45300, 45400, 46300,
46400, 46500, 46600, 61200, 61310.
Pro sniÏování plynn˘ch emisí síry a dusíku budou dle OH100091 pouÏita normativní opatﬁení umoÏÀují regulaci zdrojÛ zneãi‰tûní podle platné, pﬁípadnû novû navrÏené legislativy, ekonomická opatﬁení umoÏÀují regulovat emise pomocí finanãních sankcí nebo finanãními pﬁíspûvky a finanãním zv˘hodnûním, organizaãní opatﬁení napﬁíklad
omezením zbytn˘ch ãinností nebo pﬁesunutím zdroje zneãi‰tûní do oblasti, kde ménû ‰kodí, institucionální opatﬁení
pﬁítomností dobﬁe pro‰kolen˘ch a obeznámen˘ch pracovníkÛ a informaãní opatﬁení k lep‰í obeznámenosti nej‰ir‰í
veﬁejnosti s problematikou eliminace zdrojÛ zneãi‰tûní.
• Opatﬁení OH100112 „Omezení negativních vlivÛ pesticidÛ na povrchové a podzemní vody“ ve vodních
útvarech ID 14435000, 14446000, 14521020, 45220 a 46400.
Mezi nejefektivnûji pÛsobící opatﬁení patﬁí sníÏení uÏívání pesticidÛ, zákaz nûkter˘ch úãinn˘ch látek, revize
kritérií pro udûlování povolení (registrace) úãinn˘ch látek, ‰kolení a udílení licencí jednotlivcÛm aplikujícím pesticidy, sníÏení dávkování a úprava harmonogramu aplikace pesticidÛ k efektivnûj‰ímu vyuÏití úãinn˘ch látek rostlinami,
redukce preventivních postﬁikÛ, testování a schvalování postﬁikovacích zaﬁízení, omezení plo‰n˘ch postﬁikÛ, povinnost evidence aplikace pesticidÛ, ekologická daÀ na pesticidy, prosazování mechanick˘ch a biologick˘ch alternativ
k uÏívání pesticidÛ.
• Opatﬁení OH100113 „Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ“ ve vodních útvarech ID 11800, 13947000, 13960000, 13965000, 13998000, 14016000, 14037000, 14046000, 14338000, 14355002,
14382000, 14386070, 14397000, 14405000, 21100, 21320, 45230, 45300, 45400, 46200, 51310.
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Cílem opatﬁení OH100113 je dodrÏování zásad správné zemûdûlské praxe (stanovení období nevhodn˘ch
ke hnojení, zásady pouÏívání hnojiv na svaÏit˘ch pozemcích, zásady pouÏívání hnojiv na podmáãen˘ch, zaplaven˘ch, promrzl˘ch nebo snûhem pokryt˘ch pozemcích, podmínky pro pouÏívání hnojiv v blízkosti povrchov˘ch vod,
zásady skladování statkov˘ch hnojiv a objemn˘ch krmiv, zásady pouÏívání hnojiv a statkov˘ch hnojiv, hospodaﬁení s pÛdou a omezení doby bez rostlinného pokryvu, vypracování plánÛ hnojení a evidence o pouÏívání hnojiv
a statkov˘ch hnojiv a postupy pﬁi zavlaÏování) a uplatnûní Akãního programu ve zraniteln˘ch oblastech dle naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb.
• Opatﬁení OH100114 „Eliminace dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod“ ve vodních útvarech ID 11900,
14022000, 14023000, 14024000, 14138000, 14460000, 14475000, 14491000, 14828000, 20764000, 21100, 21320,
45220, 45230, 45400, 46120, 47200, 51310, 61200.
Dle opatﬁení OH100114 je s hnojivy tﬁeba zacházet v souladu s pravidly o nakládání se závadn˘mi látkami.
Základní poÏadavky na skladování a zpÛsob pouÏívání hnojiv jsou stanoveny v zákonû ã. 156/1998 Sb., o hnojivech,
a vyhlá‰ce ã. 274/1998 Sb. Omezení hnojení je pﬁedepsáno v jednotliv˘ch agroenvironmentálních opatﬁeních podle
naﬁízení vlády ã. 79/2007 Sb. Pro vhodné bilancování rostlinn˘ch Ïivin je doporuãováno zpracovávat jejich bilanãní
odhady, zji‰Èovat aktuální v˘Ïivn˘ stav rostlin a pÛdy za úãelem optimalizace v˘Ïivy rostlin dusíkem a sníÏení ztrát vyplavením dusiãnanÛ.
• Opatﬁení OH100118 „Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû“ ve vodních útvarech ID 11800, 21100,
21200, 21310, 21320, 45400, 51310, 61330, 64110, 64120.
Opatﬁení OH100118 bude uplatnûno po provedení studie, která bude analyzovat pÛvod chloridÛ a identifikovat jejich zdroje. V pﬁípadû zneãi‰tûní vodních zdrojÛ zpÛsobeného zimním solením silnic bude hledána náprava
v pouÏívání inertních posypÛ vozovek. Pro identifikované zdroje zneãi‰tûní chloridy budou navrÏena nápravná opatﬁení ve druhém cyklu plánování.
• Opatﬁení OH100119 „Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû“ ve vodních útvarech ID 11800, 21100,
21200, 21310, 21320, 45400, 46110, 46120, 51310, 61200, 61330, 64110, 64120.
Opatﬁení OH100119 bude uplatnûno po provedení studie, která zjistí pÛvod síranÛ podle izotopového sloÏení síry. V pﬁípadû antropogenního pÛvodu budou identifikovány zdroje síranÛ a navrÏena nápravná opatﬁení v dal‰ích
cyklech plánování.
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 zneãi‰tûní 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.
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Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

Konkrétní opatﬁení:

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).
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Seznam zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
EO
ID
LâR
MÎP
NEL
OH
OI âIÎP
OPÎP
POH
PLA
PHP
PPO
PRV
RS
SEKM
SEZ
VD
VÚ
ZKT
ZVHS

Chlorované alifatické uhlovodíky (napﬁ. PCE tetrachlorethen)
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
âistírna odpadních vod
âeské technické normy
Ekvivalentní obyvatel
Identifikátor
Lesy âeské republiky, s. p.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
Oblast povodí Ohﬁe a Dolního Labe
Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí
Operaãní program Îivotní prostﬁedí
Povodí Ohﬁe
Povodí Labe
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
Vodní útvar
Zkapacitnûní koryta toku
Zemûdûlská a vodohospodáﬁská správa
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Vztah oblasti povodí Ohﬁe a Dolního Labe a území Ústeckého kraje

Oblast povodí
Ohﬁe a Dolního Labe
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Ústeckého kraje ã. 5/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí
Dolní Vltavy pro Ústeck˘ kraj
1.

Cíle ochrany vod v oblasti povodí Dolní Vltavy

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

1.1

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.
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.

1.2

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,
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• 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,
• 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,
• 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.

1.3

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.

2.

Správné environmentální a vodohospodáﬁské postupy v oblasti povodí Dolní Vltavy
Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch veﬁejn˘ch zájmÛ:

2.1

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,

âástka 7/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 264

• 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,
• 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.

2.2

Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha
• 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.

2.3

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.

3.

Program opatﬁení

Program opatﬁení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP) a v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy.
Závazná ãást obsahuje jen ta opatﬁení z Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky
pﬁipravována tak, aby je bylo moÏno realizovat do roku 2012 (viz § 26 odst. 1 vodního zákona). âasov˘ plán jejich
realizace je tedy vymezen roky 2010–2012.
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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:
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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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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.

3.1.1

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 Ústeckého kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

3.1.2

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 Ústeckého kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

3.1.3

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
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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 Ústeckého kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

3.1.4

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 Ústeckého kraje nejsou identifikovány Ïádné pﬁípady povoleného vypou‰tûní do vod podzemních a nejsou tedy navrhována Ïádná opatﬁení.

3.1.5

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, 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 Ústeckého kraje nejsou navrÏena Ïádná opatﬁení.

3.1.6

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.
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 Staré ekologické zátûÏe je navrÏeno u útvaru podzemních vod ID 51400.
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.

3.1.7

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.

3.1.8

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 na území Ústeckého kraje je navrÏeno opatﬁení DV100136 PrÛzkumn˘ monitoring ve vodních útvarech 13852000 a 13875000.
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 2 000 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.
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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 Ústeckého 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.

3.1.10 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 Ústeckého kraje navrÏeno 1 konkrétní opatﬁení, uvedené v tabulce:

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.

3.1.11 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 sou-
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ãasnû 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 Ústeckého kraje jsou navrÏena opatﬁení:
• DV100047 Opatﬁení k omezení eroze z pohledu transportu chemick˘ch látek ve vodním útvaru 13852000,
• DV100078 Ochrana vod pﬁed zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ ve vodních útvarech 13875000
a 51400,
• DV100079 Opatﬁení k eliminaci dusíku jako plo‰ného zdroje zneãi‰tûní vod ve vodním útvaru 51400,
• DV100085 Omezení obsahu chloridÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru 51400,
• DV100086 Omezení obsahu síranÛ v podzemní vodû ve vodním útvaru 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 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.

3.2

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 Ústeckého kraje opatﬁení nejsou navrÏena.

Seznam zkratek
ClU
âIÎP
âOV
âSN
DV
EO
ID
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
Povodí Dolní Vltavy
Ekvivalentní obyvatel
Identifikátor
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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Vztah oblasti povodí Dolní Vltavy a území Ústeckého kraje
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42/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Bílina a obcí Mûrunice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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Pﬁíloha ã. 1
Usnesení zastupitelstva mûsta Bíliny

. . .

. . .

. . .

Roman ·ebek v. r.
místostarosta mûsta Bílina

Josef Horáãek v. r.
starosta mûsta Bílina
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Pﬁíloha ã. 2
Usnesení Zastupitelstva obce Mûrunice
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Pﬁíloha ã. 3

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 8. 2010.
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43/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Litvínov a obcí âesk˘ Jiﬁetín
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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V âeském Jiﬁetínû dne 21. 7. 2010
Vûra Liãková v. r.
starostka obce âesk˘ Jiﬁetín
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V Litvínovû dne 19. 7. 2010
JUDr. Daniel Volák v. r.
starosta mûsta Litvínov

âástka 7/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 280

Pﬁíloha ã. 1
Usnesení Rady mûsta Litvínov

. . .

. . .

JUDr. Daniel Volák v. r.
starosta mûsta

Ing. Dagmar Mandíková v. r.
ovûﬁovatelka
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Pﬁíloha ã. 2
Usnesení Zastupitelstva obce âesk˘ Jiﬁetín

. . .

. . .
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Pﬁíloha ã. 3

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 8. 2010.
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44/VS/2010 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Libotenice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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V Roudnici nad Labem dne 10. 3. 2010
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Pﬁíloha ã. 2
Usnesení rady mûsta Roudnice nad Labem

PharmDr. Josef Bake‰, Ph.D. v. r.
starosta mûsta Roudnice nad Labem

âástka 7/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 288

Pﬁíloha ã. 3
Usnesení zastupitelstva obce Libotenice
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Pﬁíloha ã. 4

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 4. 2010.

âástka 7/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 290

Strana 291

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

âástka 7/2010

âástka 7/2010

Vûstník právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje

Strana 292

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ÚSTECKÉHO KRAJE
Vydává Ústeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pﬁedplatné: pﬁedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pﬁedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2010 ãiní 1 350 Kã (bez DPH); 1 485 Kã vãetnû 10 % DPH.
Vychází dle potﬁeb Ústeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401

