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1
NA¤ÍZENÍ
Olomouckého kraje
ã. 1/2010
ze dne 8. 4. 2010,
kter˘m se vydává závazná ãást plánu oblasti povodí Moravy pro Olomouck˘ kraj,
závazná ãást plánu oblasti povodí Odry pro Olomouck˘ kraj
a závazná ãást plánu oblasti povodí Dyje pro Olomouck˘ kraj
Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/36/34/2010 ze dne 8. 4. 2010 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, toto
naﬁízení:

b) závazná ãást plánu oblasti povodí Odry pro Olomouck˘ kraj, která je uvedena v pﬁíloze ã. 2 tohoto naﬁízení,
c) závazná ãást plánu oblasti povodí Dyje pro Olomouck˘ kraj, která je uvedena v pﬁíloze ã. 3 tohoto naﬁízení.

âl. 2
âl. 1
Tímto naﬁízením se vydává
a) závazná ãást plánu oblasti povodí Moravy pro
Olomouck˘ kraj, která je uvedena v pﬁíloze ã. 1
tohoto naﬁízení,

Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Martin Tesaﬁík
hejtman
MUDr. Michael Fischer
námûstek hejtmana
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Olomouckého kraje ã. 1/2010

ZÁVAZNÁ âÁST
PLÁNU OBLASTI POVODÍ MORAVY
PRO OLOMOUCK¯ KRAJ
Obsah:
1. OCHRANA VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ V OBLASTI POVODÍ MORAVY
NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
1.1 Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
1.2 Správné postupy ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
1.3 Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí
1.3.1 Povrchové vody
1.3.2 Podzemní vody
1.3.3 Opatﬁení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

2. OCHRANA P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍMI ÚâINKY SUCHA V OBLASTI POVODÍ
MORAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
2.1 Hlavní cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
2.2 Správné postupy ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha
2.3 Opatﬁení k ochranû území pﬁed extrémními vodními stavy

3. OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY V OBLASTI POVODÍ
MORAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
3.1 Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby
3.2 Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb

Seznam zkratek:
âOV
EU
h
ID
LâR
PHP
PM
Q20
Q50
Q100
UPOD
VD
VÚ
ZVHS

ãistírna odpadních vod
Evropská Unie
v˘‰ka
identifikaãní ãíslo opatﬁení v rámci plánu oblasti povodí Moravy
Lesy âeské republiky, s. p.
plán hlavních povodí
Povodí Moravy, s. p.
dvacetilet˘ prÛtok
padesátilet˘ prÛtok
stolet˘ prÛtok
útvar podzemních vod
vodní dílo
vodní útvar
Zemûdûlská vodohospodáﬁská správa
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1.

OCHRANA VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V OBLASTI POVODÍ MORAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

1.1

Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí jsou v oblasti povodí Moravy následující:
•

povrchové vody: zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod s cílem dosáhnout jejich dobrého stavu a dále zajistit ochranu a zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutrienty a organick˘mi
látkami, tj. zastavit nebo postupnû odstraÀovat emise tûchto látek a zabránit jejich vnosu do vodního prostﬁedí z plo‰n˘ch zdrojÛ; zabránit vypou‰tûní a únikÛm zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do povrchov˘ch vod,

•

podzemní vody: zamezit nebo omezit vstupy zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezit zhor‰ení stavu
v‰ech vodních útvarÛ podzemních vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech útvarÛ podzemních
vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemních vod a jejich doplÀováním s cílem dosáhnout dobrého stavu podzemních vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend koncentrace nebezpeãn˘ch,
zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledek dopadÛ lidské ãinnosti za úãelem úãinného sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod, sledovat v˘voj stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití,

•

v chránûn˘ch oblastech: (tzn. v oblastech pﬁirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ, v citliv˘ch oblastech, zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, v povrchov˘ch vodách,
které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích podle zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) dosáhnout pro povrchové a podzemní vody standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tními právními pﬁedpisy pro chránûná území, zajistit ochranu stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁit podmínky pro zvy‰ování biodiverzity.

1.2

Správné postupy ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Mezi správné postupy v oblasti vod jsou pro oblast povodí Moravy zaﬁazeny tyto:
•

zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,

•

dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích,

•

sniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a postupnû zajistit odstranûní
jejich vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod,

•

zabraÀovat vzniku havarijního zneãi‰tûní vod, pﬁípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod,

•

sniÏovat emise zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních právních
pﬁedpisÛ a smûrnic EU,

•

plnit poÏadavky na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vající z pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

•

sniÏovat zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, sanovat staré ekologické zátûÏe a staré skládky
s v˘znamn˘m nepﬁízniv˘m vlivem na stav vod,

•

pouÏívat nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod,

•

zvy‰ovat kapacity a úãinnost existujících ãistíren odpadních vod,

•

zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch ãistíren odpadních vod pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

•

zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

•

zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,

•

podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000
ekvivalentních obyvatel,
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•

prosazovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

•

sniÏovat mnoÏství balastních vod pﬁivádûn˘ch k ãi‰tûní na ãistírny odpadních vod vhodn˘mi opatﬁeními na kanalizaãních sítích, zejména zavádût vhodná opatﬁení k hospodaﬁení s de‰Èov˘mi vodami, jako jsou oddílné kanalizaãní systémy, retenãní nádrÏe, zasakovací zaﬁízení atd.,

•

zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,

•

nenaru‰ovat pﬁirozenou a pﬁírodû blízkou morfologii a ekologické parametry vodních tokÛ pﬁi stavební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ,

•

zavést a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod,

•

pﬁipustit zatrubÀování vodních tokÛ jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû jen nezbytn˘ch pﬁípadech, kdy neexistuje jiné
variantní ﬁe‰ení,

•

odstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí s pﬁimûﬁen˘m respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

1.3

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

1.3.1 Povrchové vody
Opatﬁení pro bodové zdroje zneãi‰tûní
Pﬁehled opatﬁení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûn˘ch vod z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní a jin˘ch ãinností majících
vliv na stav vod.
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Opatﬁení v oblasti revitalizace vodních tokÛ a zprÛchodÀování migraãních pﬁekáÏek
Jedná se o opatﬁení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ, umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

Obecná opatﬁení pro povrchové vody
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1.3.2 Podzemní vody
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do podzemních vod
Opatﬁení t˘kající se pﬁedev‰ím odstranûní negativních vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostﬁedí a odstraÀování zneãi‰tûní z nelegálních skládek.
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1.3.3 Opatﬁení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

2.

OCHRANA P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍMI ÚâINKY SUCHA
V OBLASTI POVODÍ MORAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

2.1

Hlavní cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha jsou v oblasti povodí Moravy následující:
•

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

•

zajistit pﬁípravu a realizaci také ostatních vhodn˘ch strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení
protipovodÀové ochrany,

•

v pﬁípadû, Ïe dojde k pﬁedpokládané zmûnû klimatu, pﬁizpÛsobit tomu koncepci ﬁe‰ení ochrany pﬁed povodnûmi
v oblasti povodí Moravy, a tím minimalizovat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství v oblasti
povodí Moravy.
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Správné postupy ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha

Správn˘mi postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a pﬁed nepﬁízniv˘m úãinkem sucha jsou:
•

podporovat akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatﬁením proti suchu v pﬁípadû budoucího nepﬁíznivého v˘voje klimatu,

•

pﬁi stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatﬁení vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kajících
se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany
podle pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba >= Q100,
– souvislá zástavba, prÛmyslové areály >= Q50,
– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20,
– izolované objekty – individuální ochrana s pﬁihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû
majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pﬁi povodni a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní,

•

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

•

navrhování preventivních 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,

•

v aktivní zónû záplavového území postupovat pﬁi povolování staveb v souladu s ustanovením § 67 zákona
ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Usilovat o odstranûní v‰ech stávajících objektÛ existujících ke dni stanovení záplavového území vodoprávním úﬁadem z aktivní
zóny záplavového území,

•

v záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území a s tím, Ïe
tyto stavby nesmí b˘t podsklepené a pﬁízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén. V záplavovém území
zásadnû neumísÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pﬁed‰kolní zaﬁízení. Takové rizikové objekty by také nemûly b˘t umísÈovány bezprostﬁednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi
(h>2 m). V pﬁípadû, Ïe se takové objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutné tuto skuteãnost pﬁi
jejich projektování zohlednit,

•

záplavová území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, udrÏet bez staveb pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod
a nepovolovat zde Ïádné nové stavební objekty vedoucí k postupné urbanizaci tûchto prostorÛ,

•

zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území,

•

pokud jsou náklady na protipovodÀová opatﬁení srovnatelné nebo vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku,
prosazovat radûji moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v ohroÏeném území pro umoÏnûní ne‰kodného
rozlivu velk˘ch vod,

•

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

•

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

•

pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pﬁispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti krajiny
prostﬁednictvím vodohospodáﬁsky a protieroznû vhodn˘ch úpravy struktury pozemkÛ, napﬁíklad zmûnami
kultur a zpÛsobu hospodaﬁení v plo‰e povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pﬁíkopÛ
a v‰ech ostatních protierozních opatﬁení,

•

u staveb vût‰ího rozsahu, které v˘raznû zmûní zasakování a pﬁirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, vyÏadovat
jiÏ ve stádiu územního plánování a projektové pﬁípravy taková ﬁe‰ení, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnûní
odtokov˘ch pomûrÛ ve vodních tocích urychlen˘m odtokem velkého mnoÏství de‰Èov˘ch vod, napﬁíklad budováním retenãních nádrÏí, zasakovacích pﬁíkopÛ a jin˘ch vhodn˘ch opatﬁení pro hospodaﬁení s de‰Èov˘mi vodami,
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•

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

•

nezbytná pﬁemostûní provádût prioritnû kolmo na vodní toky, vzhledem k charakteru ﬁíãní sítû v oblasti povodí Moravy vyÏadovat vÏdy jedno mostní pole pﬁes vlastní koryto vodních tokÛ se zaloÏením opûr aÏ za bﬁehov˘mi hranami a s pﬁev˘‰ením spodní hrany nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody. U horsk˘ch tokÛ vzhledem k jejich charakteru odtokov˘ch pomûrÛ a prÛbûhu povodní uplatÀovat pﬁev˘‰ení
minimálnû 1,0 m a více. Pokud vzhledem k místním pomûrÛm není moÏno poÏadované pﬁev˘‰ení nad stoletou
vodou splnit, je nutno v˘‰kovû situovat pﬁemostûní alespoÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neupraveného koryta tak, aby v minimální míﬁe vzdouvalo velké vody. Hydraulické v˘poãty hladin velk˘ch vod v profilech
mostÛ, vãetnû jejich ovlivnûní tûmito mosty se doporuãují provádût pomocí ustáleného nerovnomûrného
proudûní, zejména u ﬁek a potokÛ protékajících intravilány obcí a mûst,

•

respektovat budoucí moÏnost negativních vlivÛ klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu
a intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a tuto skuteãnost zohlednit pﬁi
rozdûlení prostorÛ vodních nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3

Opatﬁení k ochranû území pﬁed extrémními vodními stavy

Na financování navrhovan˘ch opatﬁení lze vyuÏít Program 129 120 Podpora prevence pﬁed povodnûmi II (II. etapa
programu Prevence pﬁed povodnûmi). Program byl schválen usnesením vlády âeské republiky ze dne 15. listopadu
2006 ã. 1304. K postupu administrace akcí v rámci Programu 129 120 byl vydán Metodick˘ pokyn Ministerstva zemûdûlství ã. j. 43307/2007-10000, kter˘ rozli‰uje subjekty na navrhovatele a Ïadatele.
Následující pﬁehled opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy a na zv˘‰ení kapacity koryt vodních
tokÛ obsahuje konkrétní opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy, pﬁírodû blízká protipovodÀová
opatﬁení a opatﬁení t˘kající se v oblasti povodí Moravy.
Uvedená konkrétní opatﬁení mají rozhodnutí o dotaci z programu 129 120, pﬁípadnû z jiného dotaãního programu.

Konkrétní opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

Opatﬁení t˘kající se oblasti povodí Moravy
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3.

OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY
V OBLASTI POVODÍ MORAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

3.1

Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby jsou v oblasti povodí Moravy následující:
•

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

•

zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

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

3.2

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb

Hlavními správn˘mi postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb jsou:
•

zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,

•

posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdrojÛ,

•

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

•

poÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod. U povrchov˘ch vod zajistit dostateãné prÛtoky pod místy odbûrÛ nebo odvádûní vody, které je‰tû umoÏní zabezpeãit obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ). U podzemních
vod respektovat vyváÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

•

zabezpeãit kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel. Dosáhnout zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch na
centrální vodárenské soustavy, zvy‰ovat vzájemnou propojenost jednotliv˘ch vodárensk˘ch soustav a postupnû nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

•

zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s plánem rozvoje vodovodÛ a kanalizací a krizov˘m plánem,

•

zajistit a dohlíÏe na vysokou míru 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 dohlíÏet 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),

•

zajistit poÏadavky na vymezené koupací vody,

•

zajistit poÏadavky na vymezené rybné vody,

•

zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotﬁebu.
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Seznam zkratek:
âOV
DSP
DUR
EU
h
ID
IZ
LâR
PHP
PO
Q10
Q20
Q50
Q100
VD
VÚ
ZVHS

ãistírna odpadních vod
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
Evropská Unie
v˘‰ka
identifikaãní ãíslo opatﬁení v rámci plánu oblasti povodí Odry
investiãní zámûr
Lesy âeské republiky, s. p.
plán hlavních povodí
Povodí Odry, s. p.
desetilet˘ prÛtok
dvacetilet˘ prÛtok
padesátilet˘ prÛtok
stolet˘ prÛtok
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vodní útvar
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1

OCHRANA VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V OBLASTI POVODÍ ODRY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

1.1

Hlavní cíle ochrany vod

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí jsou pro povodí Odry následující:
•

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

•

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

•

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

1.2

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Mezi správné postupy v oblasti vod jsou pro oblast povodí Odry zaﬁazeny tyto:
•

zlep‰it kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,

•

dosáhnout poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích,

•

sniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a zajistit postupné odstranûní
jejich emisí, vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod,

•

zabránit, pﬁípadnû sníÏit následky havarijního zneãi‰tûní vod, a to v pﬁípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,

•

usilovat o sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních
právních pﬁedpisÛ a smûrnic EU,

•

dohlíÏet na splnûní poÏadavkÛ na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vajících z pﬁístupov˘ch dohod
s Evropsk˘m spoleãenstvím,

•

usilovat o sníÏení zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, na sanaci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,

•

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

•

zv˘‰it kapacity a úãinnost existujících ãistíren odpadních vod,

•

zahájit v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch ãistíren odpadních vod pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,

•

preferovat zﬁizování ãistíren odpadních vod pro vût‰í ãistírenské obvody proti drobn˘m ãistírnám, které proces
likvidace odpadních vod tﬁí‰tí do funkãnû i provoznû hÛﬁe fungujících jednotek,

•

v obcích, kde je spla‰ková kanalizace jiÏ vybudována, zásadnû upﬁednostÀovat napojení odpadních vod z roz‰iﬁující se zástavby na tuto kanalizaci pﬁed jejich likvidací nov˘mi mal˘mi domovními ãistírnami,
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•

zv˘‰it podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

•

zajistit mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,

•

podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000
ekvivalentních obyvatel,

•

zajistit urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,

•

zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,

•

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

•

zavést a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod,

•

zatrubnûní vodního toku provádût jen v minimální míﬁe v tûch opravdu nezbytn˘ch pﬁípadech, kdy neexistuje
jiné ﬁe‰ení,

•

v neupraven˘ch úsecích tokÛ usilovat pﬁi jejich správû a péãi o koryta tûchto tokÛ a jejich bﬁehové porosty
o ekologicky ‰etrn˘ pﬁístup podporující územní systém ekologické stability daného úseku,

•

pro pﬁípad eventuality zmûny klimatu pﬁihlíÏet pﬁi plánování územního rozvoje k existenci vybran˘ch území
vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod,

•

odstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí s respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

1.3

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

1.3.1 Povrchové vody
Opatﬁení pro bodové zdroje zneãi‰tûní

Vysvûtlivka: *Pﬁedpokládá se dokonãení akce do konce roku 2010. Do v˘ãtu opatﬁení je zde zaﬁazena proto, aby se její efekt promítl do hodnocení stavu
vod, vztaÏenému k v˘chozímu stavu z let 2006-7

1.3.2 Opatﬁení organizaãní a obecné povahy pro povrchové vody

âástka 1/2010
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1.3.3 Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí – podzemní vody

2.

OCHRANA P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍM ÚâINKEM SUCHA
V OBLASTI POVODÍ ODRY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

2.1

Hlavní cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha

Hlavní cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativním úãinkem sucha jsou:
•

sníÏit poãet povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezit ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,

•

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

•

v pﬁípadû, Ïe dojde ke zmûnû klimatu, pﬁizpÛsobit tomu koncepci ﬁe‰ení ochrany pﬁed povodnûmi v oblasti
povodí a minimalizovat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství v ní.
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Správné postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a pﬁed negativními úãinky sucha

Správn˘mi postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a pﬁed nepﬁízniv˘m úãinkem sucha jsou:
•

podporovat 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,

•

pﬁi stanovení návrhového prÛtoku vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kajících se protipovodÀové ochrany
na území Olomouckého kraje a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany podle pravdûpodobnosti
opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba >= Q100,
– souvislá zástavba, prÛmyslové areály >= Q50,
– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20,
– izolované objekty – individuální ochrana, s pﬁihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû
majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pﬁi povodni a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní,

•

pﬁi zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit návrhov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pﬁelití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pﬁedcházelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pﬁípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ z povodÀové vlny vzniklé rozplavením ochranné hráze,

•

navrhování preventivních 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,

•

v aktivní zónû záplavového území je tﬁeba pﬁi povolování staveb postupovat v souladu s ustanovením § 67
zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Z aktivní zóny záplavového území budou vyjmuty v‰echny stávající objekty existující ke dni stanovení záplavového území vodoprávním úﬁadem,

•

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

•

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,

•

v záplavovém území zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu,

•

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,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

2.3

Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy

2.3.1 Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy – zv˘‰ení kapacity koryt vodních tokÛ

Vysvûtlivka: II. etapa PPPP: II. etapa Programu prevence pﬁed povodnûmi
*) Pﬁedpokládá se dokonãení akce do konce roku 2010
Pozn.: Probíhá a v následujících letech bude pokraãovat ze strany v‰ech správcÛ vodních tokÛ postupné odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 2009,
a to jak formou oprav, tak prostﬁednictvím investic.

2.3.2 Opatﬁení na ochranu území pﬁed extrémními vodními stavy – seznam such˘ch nádrÏí pro zachycování
povodní do roku 2015
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3.

OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY
V OBLASTI POVODÍ ODRY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

3.1

Hlavní cíle plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby

Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby jsou:
•

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

•

zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

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

3.2

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb

Hlavními správn˘mi postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb jsou:
•

zajistit v˘robu pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,

•

posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdrojÛ,

•

poÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch vod respektovat prÛtoky 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 respektovat vyváÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

•

zabezpeãit kvalitní zdroje pitné vody pro zásobení obyvatel, dosáhnout zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch na
centrální vodárenské systémy, nahradit nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

•

zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s plánem rozvoje vodovodÛ a kanalizací a krizov˘m plánem,

•

zajistit a dohlíÏet na vysokou míru 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 dohlíÏet 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),

•

zajistit poÏadavky na vymezené koupací vody,

•

zajistit poÏadavky na vymezené rybné vody,

•

zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotﬁebu.
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1.

OCHRANA VOD JAKO SLOÎKY ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V OBLASTI POVODÍ DYJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

1.1

Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí jsou v oblasti povodí Dyje následující:
•

povrchové vody: zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech vodní útvarÛ tûchto vod s cílem dosáhnout jejich dobrého stavu a dále zajistit ochranu a zlep‰ení
stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutrienty a organick˘mi látkami, tj. zastavit nebo postupnû odstraÀovat emise tûchto látek a zabránit jejich vnosu do vodního prostﬁedí
z plo‰n˘ch zdrojÛ; zabránit vypou‰tûní a únikÛm zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do povrchov˘ch vod,

•

podzemní vody: zamezit nebo omezit vstupy zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezit zhor‰ení stavu
v‰ech vodních útvarÛ podzemních vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech útvarÛ podzemních
vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemních vod a jejich doplÀováním s cílem dosáhnout dobrého stavu podzemních vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend koncentrace nebezpeãn˘ch,
zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledek dopadÛ lidské ãinnosti za úãelem úãinného sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod, sledovat v˘voj stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití,

•

v chránûn˘ch oblastech: (tzn. v oblastech pﬁirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ,
v citliv˘ch oblastech, zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, v povrchov˘ch
vodách, které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích podle zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) dosáhnout pro povrchové a podzemní vody standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tními právními pﬁedpisy pro chránûná území, zajistit ochranu stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvoﬁit podmínky pro zvy‰ování biodiverzity.

1.2

Správné postupy ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

Mezi správné postupy v oblasti vod jsou pro oblast povodí Dyje zaﬁazeny tyto:
•

zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,

•

dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích,

•

sniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a postupnû zajistit odstranûní
jejich vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod,

•

zabraÀovat vzniku havarijního zneãi‰tûní vod, pﬁípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod,

•

sniÏovat emise zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních právních
pﬁedpisÛ a smûrnic EU,

•

plnit poÏadavky na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vající z pﬁístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãenstvím,

•

sniÏovat zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, sanovat staré ekologické zátûÏe a staré skládky
s v˘znamn˘m nepﬁízniv˘m vlivem na stav vod,

•

pouÏívat nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pﬁi ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod,

•

zvy‰ovat kapacity a úãinnost existujících ãistíren odpadních vod,

•

zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch ãistíren odpadních vod pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,
zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,

•

zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,

•

podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod 2000
ekvivalentních obyvatel,

•

prosazovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zaﬁízení,
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•

sniÏovat mnoÏství balastních vod pﬁivádûn˘ch k ãi‰tûní na ãistírny odpadních vod vhodn˘mi opatﬁeními na
kanalizaãních sítích, zejména zavádût vhodná opatﬁení k hospodaﬁení s de‰Èov˘mi vodami, jako jsou oddílné
kanalizaãní systémy, retenãní nádrÏe, zasakovací zaﬁízení atd.,

•

zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ,

•

nenaru‰ovat pﬁirozenou a pﬁírodû blízkou morfologii a ekologické parametry vodních tokÛ pﬁi stavební ãinnosti
a údrÏbû vodních tokÛ,

•

zavést a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod,

•

pﬁipustit zatrubÀování vodních tokÛ jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû jen nezbytn˘ch pﬁípadech, kdy neexistuje jiné
variantní ﬁe‰ení,

•

odstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí s pﬁimûﬁen˘m respektováním hledisek ochrany pﬁírody.

1.3

Opatﬁení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostﬁedí

1.3.1 Povrchové vody
Obecná opatﬁení pro povrchové vody

1.3.2 Podzemní vody
Opatﬁení k omezování, pﬁípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do podzemních vod
Na území Olomouckého kraje nejsou v rámci oblasti povodí Dyje Ïádná opatﬁení t˘kající se odstranûní negativních
vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostﬁedí a odstraÀování zneãi‰tûní z nelegálních skládek.

1.3.3 Opatﬁení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody
Tato opatﬁení nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplatÀována v oblasti povodí Dyje.
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2.

OCHRANA P¤ED POVODNùMI A NEGATIVNÍMI ÚâINKY SUCHA
V OBLASTI POVODÍ DYJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

2.1

Hlavní cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha

Cíle ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha jsou v oblasti povodí Dyje následující:
•

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

•

zajistit pﬁípravu a realizaci také ostatních vhodn˘ch strukturálních i nestrukturálních preventivních opatﬁení
protipovodÀové ochrany,

•

v pﬁípadû, Ïe dojde k pﬁedpokládané zmûnû klimatu, pﬁizpÛsobit tomu koncepci ﬁe‰ení ochrany pﬁed povodnûmi v oblasti povodí Dyje, a tím minimalizovat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáﬁství v oblasti povodí Dyje.

2.2

Správné postupy ochrany pﬁed povodnûmi a negativními úãinky sucha

Správn˘mi postupy v oblasti ochrany pﬁed povodnûmi a pﬁed nepﬁízniv˘m úãinkem sucha jsou:
•

podporovat akumulaãní vodohospodáﬁské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním prostﬁednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatﬁením proti suchu v pﬁípadû budoucího nepﬁíznivého v˘voje klimatu,

•

pﬁi stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatﬁení vycházet z koncepãních dokumentÛ t˘kajících
se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany
podle pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba >= Q100,
– souvislá zástavba, prÛmyslové areály >= Q50,
– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba >= Q20,
– izolované objekty – individuální ochrana s pﬁihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû
majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pﬁi povodni a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní,

•

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

•

navrhování preventivních 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,

•

v aktivní zónû záplavového území postupovat pﬁi povolování staveb v souladu s ustanovením § 67 zákona
ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Usilovat
o odstranûní v‰ech stávajících objektÛ existujících ke dni stanovení záplavového území vodoprávním úﬁadem
z aktivní zóny záplavového území,

•

v záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území s tím, Ïe tyto stavby nesmí b˘t podsklepené a pﬁízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén. V záplavovém území zásadnû neumísÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pﬁed‰kolní zaﬁízení. Takové rizikové objekty by také nemûly b˘t umísÈovány bezprostﬁednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi (h>2 m).
V pﬁípadû, Ïe se takové objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutné tuto skuteãnost pﬁi jejich projektování zohlednit,
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•

záplavová území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, udrÏet bez staveb pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod
a nepovolovat zde Ïádné nové stavební objekty vedoucí k postupné urbanizaci tûchto prostorÛ,

•

zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území,

•

pokud jsou náklady na protipovodÀová opatﬁení srovnatelné nebo vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku,
prosazovat radûji moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v ohroÏeném území pro umoÏnûní ne‰kodného
rozlivu velk˘ch vod,

•

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

•

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

•

pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pﬁispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti krajiny
prostﬁednictvím vodohospodáﬁsky a protieroznû vhodn˘ch úprav struktury pozemkÛ, napﬁíklad zmûnami kultur a zpÛsobu hospodaﬁení v plo‰e povodí, vytváﬁením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pﬁíkopÛ a v‰ech
ostatních protierozních opatﬁení,

•

u staveb vût‰ího rozsahu, které v˘raznû zmûní zasakování a pﬁirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, vyÏadovat jiÏ ve stádiu územního plánování a projektové pﬁípravy taková ﬁe‰ení, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnûní odtokov˘ch pomûrÛ ve vodních tocích urychlen˘m odtokem velkého mnoÏství de‰Èov˘ch vod,
napﬁíklad budováním retenãních nádrÏí, zasakovacích pﬁíkopÛ a jin˘ch vhodn˘ch opatﬁení pro hospodaﬁení
s de‰Èov˘mi vodami,

•

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

•

nezbytná pﬁemostûní provádût prioritnû kolmo na vodní toky, vzhledem k charakteru ﬁíãní sítû v oblasti povodí Dyje vyÏadovat vÏdy jedno mostní pole pﬁes vlastní koryto vodních tokÛ se zaloÏením opûr aÏ za bﬁehov˘mi hranami a s pﬁev˘‰ením spodní hrany nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody. Pokud
vzhledem k místním pomûrÛm není moÏno poÏadované pﬁev˘‰ení nad stoletou vodou splnit, je nutno v˘‰kovû
situovat pﬁemostûní alespoÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neupraveného koryta tak, aby v minimální
míﬁe vzdouvalo velké vody. Hydraulické v˘poãty hladin velk˘ch vod v profilech mostÛ, vãetnû jejich ovlivnûní
tûmito mosty se doporuãují provádût pomocí ustáleného nerovnomûrného proudûní, zejména u ﬁek a potokÛ
protékajících intravilány obcí a mûst,

•

respektovat budoucí moÏnost negativních vlivÛ klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu
a intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a tuto skuteãnost zohlednit pﬁi
rozdûlení prostorÛ vodních nádrÏí a pﬁi návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3

Opatﬁení k ochranû území pﬁed extrémními vodními stavy

Na území Olomouckého kraje zatím nejsou v rámci oblasti povodí Dyje Ïádná konkrétní opatﬁení na ochranu území
pﬁed extrémními vodními stavy.
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3.

OBLAST PLNùNÍ POÎADAVKÒ NA VODOHOSPODÁ¤SKÉ SLUÎBY
V OBLASTI POVODÍ DYJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

3.1

Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáﬁské sluÏby jsou v oblasti povodí Dyje následující:
•

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

•

zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí,

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

3.2

Správné postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb

Hlavními správn˘mi postupy v oblasti vodohospodáﬁsk˘ch sluÏeb jsou:
•

zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,

•

posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdrojÛ,

•

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

•

poÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod. U povrchov˘ch vod zajistit dostateãné prÛtoky pod místy odbûrÛ nebo odvádûní vody, které je‰tû umoÏní zabezpeãit obecné nakládání
s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ). U podzemních vod respektovat vyváÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

•

zabezpeãit kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel. Dosáhnout zv˘‰ení poãtu obyvatel pﬁipojen˘ch na
centrální vodárenské soustavy, zvy‰ovat vzájemnou propojenost jednotliv˘ch vodárensk˘ch soustav a postupnû nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody,

•

zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimoﬁádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s plánem rozvoje vodovodÛ a kanalizací a krizov˘m plánem,

•

zajistit a dohlíÏet na vysokou míru 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 dohlíÏet 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),

•

zajistit poÏadavky na vymezené koupací vody,

•

zajistit poÏadavky na vymezené rybné vody,

•

zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotﬁebu.
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