
Legenda:

VHP Významný problém nakládání s vodami

VHP MKOL Významné problémy nakládání s vodami zjištěné v Mezinárodní oblasti povodí Labe

RS Rámcová směrnice 2000/60/ES

PHP Plán hlavních povodí ČR

Vazba na PHP Popis úkolu PHP (zkráceně)

2 chybějící ČOV, obnova a intenzifikace ČOV

3 obnova poruchových a zastaralých kanalizačních sítí

5 hydromorfologie a průchodnost vodních toků

6 hospodaření na zemědělské a lesní půdě

7 průmyslové zdroje znečištění

38 průmyslové zdroje znečištění

40 morfologie

43 hospodaření na zemědělské a lesní půdě

54 Aktualizace strategie financování implementace směrnic

155 Komplexní pozemkové úpravy

Vazba na RS Popis opatření dle RS (zkráceně)

čl9 Návratnost nákladů za vodohospodářské služby

čl10 bodové a difúzní zdroje znečištění

čl11/3/a/i 76/160/EHS

čl11/3/a/ii 79/409/EHS

čl11/3/a/iii 80/778/EHS

čl11/3/a/iv 96/82/ES

čl11/3/a/v 85/73/EHS

čl11/3/a/vi 86/278/EHS

čl11/3/a/vii 91/271/EHS

čl11/3/a/viii 91/414/EHS

čl11/3/a/ix 91/676/EHS

čl11/3/a/x 92/43/EHS

čl11/3/a/xi 96/61/EHS

čl11/3/b princip návratnosti nákladů

čl11/3/c udržitelné užívání vody

čl11/3/d opatření k ochraně jakosti vody

čl11/3/e regulace odběrů a vzdouvání

čl11/3/f regulace umělé infiltrace

čl11/3/g bodové zdroje znečištění

čl11/3/h difúzní zdroje znečištění

čl11/3/i opatření na hydromorfologii

čl11/3/j zákaz přímého vypouštění do vod podzemních

čl11/3/k zvlášť nebezpečné látky

čl11/3/l prevence před haváriemi

čl11/4 doplňková opatření

čl11/6 snížení znečištění mořských vod



Vazba na VHP MKOL

1_MORFLG Morfologické změny povrchových vod

2_V_L_Z Významné látkové zatížení

3_O_P_VOD Odběry a převody vody

Významný problém nakládání s vodami (VHP)

1 - ID 1 Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod

2 - ID 2 Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně vypuštění důlních vod)

6 - ID 6 Eutrofizace

7 - ID 7 Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

8 - ID 8 Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek)

9 - ID 9 Staré ekologické zátěže

10 - ID 10 Nevhodné využívání území

11 - ID 11
Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků/nepříznivý poměr mezi odběry a 

základním odtokem

12 - ID 12 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla

15 - ID 15 Plošné znečištění z atmosférické depozice

1 - ID 16
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná 

ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)

2 - ID 17

Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních 

elektráren)

6 - ID 21 Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků

8 - ID 23 Nevhodné využívání území v nivě

9 - ID 24 Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv


