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Vypo řádání p řipomínek: 
 
1. ANO. Na základě připomínek a projednání s Ministerstvem životního prostředí byla do programu opatření s 
realizací do roku 2012 navržena opatření projednaná pracovní skupinou pro návrh programů opatření. Návrh 
opatření uvedený v připomínce, bude uplatněn jako podklad k požadavku do Plánu hlavních povodí v rámci 
jeho aktualizace k roku 2012 na zpracování Strategie a koncepce kombinace přírodě blízkých 
protipovodňových, technických a revitalizačních opatření včetně stanovení priorit ke zlepšení ekologického, 
morfologického a estetického stavu vodních toků včetně břehových struktur, opatření zvyšujících retenci vody v 
krajině včetně kvantifikace jejich vlivu se současným zachováním produkční schopnosti půdy, migrační 
prostupnosti pro ryby a vodní živočichy, podporující tvorbu přirozených rybích společenstvech a vytvářející 
optimální podmínky pro na vodu vázané organismy včetně tvorby systému legislativních a ekonomických 
nástrojů včetně stanovení priorit řešení.  
Na základě Vaší připomínky byly stanoveny prioritní oblasti zahrnující i Vámi navrženou lokalitu pro výše 
uvedené komplexní řešení (podrobnosti viz. list opatření LA100237).  Na základě této strategie bude navržen 
komplex konkrétních opatření v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. 
 
Lokalizace: Kapitola C Listy opatření, ostatní opatření. 
 
 
2. ANO. Na základě připomínek a projednání s Ministerstvem životního prostředí byla do programu opatření s 
realizací do roku 2012 navržena opatření projednaná pracovní skupinou pro návrh programů opatření. Návrh 
opatření uvedený v připomínce, bude uplatněn jako podklad k požadavku do Plánu hlavních povodí v rámci 
jeho aktualizace k roku 2012 na zpracování Strategie a koncepce kombinace přírodě blízkých 
protipovodňových, technických a revitalizačních opatření včetně stanovení priorit ke zlepšení ekologického, 
morfologického a estetického stavu vodních toků včetně břehových struktur, opatření zvyšujících retenci vody v 
krajině včetně kvantifikace jejich vlivu se současným zachováním produkční schopnosti půdy, migrační 
prostupnosti pro ryby a vodní živočichy, podporující tvorbu přirozených rybích společenstvech a vytvářející 
optimální podmínky pro na vodu vázané organismy včetně tvorby systému legislativních a ekonomických 
nástrojů včetně stanovení priorit řešení.  
Na základě Vaší připomínky byly stanoveny prioritní oblasti zahrnující i Vámi navrženou lokalitu pro výše 
uvedené komplexní řešení (podrobnosti viz. list opatření LA100237).  Na základě této strategie bude navržen 
komplex konkrétních opatření v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. 
 
Lokalizace: Kapitola C Listy opatření, ostatní opatření. 
 
Na základě připomínek a projednání s Ministerstvem životního prostředí byla do programu opatření s realizací 
do roku 2012 navržena opatření vyplývající z mezinárodních závazků České republiky t.j. zprůchodnění Labe od 
státní hranice po Brandýs nad Labem. Návrh opatření uvedený v připomínce, bude uplatněn jako podklad k 
požadavku na zpracování Strategie migračního zprůchodnění vodních toků v ČR do Plánu hlavních povodí v 
rámci jeho aktualizace k roku 2012 (podrobnosti viz. list opatření LA100235). Na základě této strategie budou 
navržena konkrétní opatření v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.  
 
Lokalizace: Kapitola C Listy opatření, ostatní opatření. 
 
 
3. ANO. Na základě připomínek a projednání s Ministerstvem životního prostředí byla do programu opatření s 
realizací do roku 2012 navržena opatření vyplývající z mezinárodních závazků České republiky t.j. zprůchodnění 
Labe od státní hranice po Brandýs nad Labem. Návrh opatření uvedený v připomínce, bude uplatněn jako 
podklad k požadavku na zpracování Strategie migračního zprůchodnění vodních toků v ČR do Plánu hlavních 
povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012 (podrobnosti viz. list opatření LA100235). Na základě této strategie 
budou navržena konkrétní opatření v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.  
 
Lokalizace: Kapitola C Listy opatření, ostatní opatření. 
 
 


