List opatření
Název opatření:

Opatření pro regulace odběrů a vzdouvání

Vliv:
Typ opatření:

ID
Typ LO

Změna manipulačního řádu, povolení nakládání s vodami

DP

DYJ205001
B
DYJ

Popis současného stavu
Dle § 36 vodního je minimálním zůstatkovým průtokem průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání
s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku.
Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad při udělení povolení k nakládání s vodami, které může mít za
následek snížení průtoku vodního toku. Vodoprávní úřad přitom vychází z plánů oblastí povodí, z metodického pokynu
vydaného Ministerstvem životního prostředí a přihlédne ke zjištěnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména
k výsledkům vodní bilance v daném povodí.
Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla za účelem kontroly dodržování minimálního zůstatkového průtoku
povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní značku a povinnost minimální zůstatkový průtok pravidelně měřit a
podávat příslušnému správci povodí zprávy o výsledcích měření.
V dílčím povodí Dyje se jedná o následující vodní útvary, které byly určeny při stanovování významných
vodohospodářských problému s nakládáním s vodami z okruhu regulace odběrů a vzdouvání:
DYJ_0020, DYJ_0070, DYJ_0110, DYJ_0140, DYJ_0155_J, DYJ_0180, DYJ_0300, DYJ_0310, DYJ_0320, DYJ_0330,
DYJ_0345_J, DYJ_0380, DYJ_0390, DYJ_0410, DYJ_0440, DYJ_0450, DYJ_0460, DYJ_0490, DYJ_0500, DYJ_0510,
DYJ_0525_J, DYJ_0540, DYJ_0590, DYJ_0650, DYJ_0660, DYJ_0670, DYJ_0740, DYJ_0800, DYJ_0830, DYJ_0850,
DYJ_0870, DYJ_0920, DYJ_0935_J, DYJ_0945_J, DYJ_0950, DYJ_0960, DYJ_0990, DYJ_1005_J, DYJ_1020,
DYJ_1100, DYJ_1140, DYJ_1160, DYJ_1180, DYJ_1205_J, DYJ_1240, DYJ_1270, DYJ_1290

Návrh opatření
Nejvýznamnějším opatřením pro regulaci odběrů a vzdouvání je zrušení či změna povolení platného povolení
k nakládání s vodami, pokud dojde ke změně minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální zůstatkové hladiny
podzemních vod, případně je-li to nezbytné ke splnění plánu dílčího povodí (§ 12 vodního zákona). Tato opatření provádí
příslušný vodoprávní úřad.
Dalším opatřením je možnost úpravy manipulačních řádů nádrží, jezů, odběrných objektů atd. tak, aby byly eliminovány
nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní vody. Dle § 47 vodního
zákona může správa významných vodních toků podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních
řádů vodních děl jiných vlastníků.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření
Samotná realizace změny povolení nakládání s vodami či manipulačního řádu zpravidla nepředstavuje žádné časové
nároky. Podstatná je hlavně délka přípravy nového manipulačního řádu, jeho projednání a schválení.
Stanovení nákladů na opatření bude zřejmě naprosto individuální a nelze odhadnout.

