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List opatření

Název opatření: Správné postupy v oblasti vodohospodářských služeb ID DYJ216501

Vliv: Antropogenní vlivy Typ LO B

Typ opatření: Správa povodí, uplatňování legislativy DP DYJ

Návrh opatření

„Správné postupy“ slouží jako základní podklad pro koncepční činnost na úseku správy dílčího povodí Dyje a vztahují se
na všechny vodní útvary v tomto dílčím povodí. Jedná se o obecná doporučení a zásady, které vychází  z charakterizace
dílčího povodí a z podmínek a programů rozvoje Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Jihočeského, Pardubického,
Zlínského a Olomouckého kraje, které do území dílčího povodí Dyje územně přísluší.
Jejich uplatňováním postupně dojde k trvale udržitelnému užívání vod při současném zlepšení kvality povrchových
a podzemních vod a k dosažení dobrého stavu/potenciálu vodních útvarů. V oblasti vodohospodářských služeb se jedná
o tyto správné postupy (doporučení, zásady):

• Zajistit dodávku dostatečného množství zdravotně nezávadné surové/pitné vody z podzemních i povrchových
zdrojů.

• Posilovat zabezpečenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost všech současných i výhledových zdrojů
povrchových a podzemních vod.

• Požadovat udržitelné a vyvážené užívání všech vodních zdrojů, zejména těch určených k pitným a léčebným
účelům (např. minerálních vod). U povrchových vod zajistit u nových a aktualizovaných povolení k užívání vod
dostatečné průtoky ve vodních tocích pod místy odběrů nebo odvádění vody, které ještě umožní zabezpečit
obecné nakládání s vodami a hlavně ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zůstatkových
průtoků). U podzemních vod respektovat vyvážený stav mezi odběry vody a jejich doplňováním (institut
minimálních hladin podzemních vod).

• Chránit stávající i výhledové kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel. Postupně zvyšovat počet obyvatel
připojených na centrální vodárenské soustavy. Zvyšovat vzájemnou propojenost jednotlivých vodárenských
soustav a postupně nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody.

• Zajistit a dohlížet na vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodních děl, která podmiňují
poskytování vodohospodářských služeb. Při návrzích vodních děl dohlížet na respektování zásad platné
legislativy (v současné době např. vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. a ČSN 75 2410).

• Postupně zajistit požadavky na vymezené koupací vody v souladu s příslušnými právními předpisy v platném
znění, zejména se zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 238/2011 Sb.
a vyhláškou č. 155/2011 Sb.

• Postupně zajistit požadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotřebu v souladu s příslušnými právními
předpisy v platném znění, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb., zákonem
č. 258/2000 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.

• Postupně a podle možností, ve spolupráci s příslušnými úřady, odstraňovat sedimenty z vodních nádrží
a jezových zdrží, s přiměřeným respektováním hledisek ochrany přírody a krajiny.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření
Výše uvedené správné postupy (doporučení/zásady) jsou proveditelné ve střednědobém až dlouhodobém časovém
horizontu a jejich uplatňování nevyžaduje žádné přímé náklady. Náklady na jednotlivá, jmenovitá opatření, projekty
a záměry, vycházející z uplatňování těchto správných postupů, je nutné stanovit individuálně, podle konkrétních
podmínek. Správné postupy (doporučení/zásady) podle tohoto listu opatření je nutné uplatňovat po celé období platnosti
druhých plánů povodí.


