
VI. Opatření k dosažení cílů

VI.1c -  Opatření typu "C" k dosažení cílů

ID opatření Název opatření Typ LO Kapitola Program
opatření VHP * VHP MKOD *

CZE205001 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod C VI.I.5 program 19a UW2
CZE208001 Snižování znečištění v atmosférické depozici C VI.I.8 program 7c SW3
CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí C VI.I.8 program 8c SW2
CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů  na povrchové a podzemní vody C VI.I.8 program 7c SW3, UW1
CZE210001 Strategie k postupnému omezení nebo úplnému zastavení vnosu nebezpečných látek do povrchových vod C VI.I.10 program 7c SW3
CZE212001 Obnova přirozených koryt vodních toků C VI.I.12 program 12a SW4
CZE212002 Zprůchodnění říční sítě C VI.I.12 program 12a SW4
CZE215001 Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady) C VI.I.15 program 8c SW4
CZE216001 Hospodaření na rybnících C VI.I.16 program 7b SW2
CZE216002 Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu C VI.I.16 program 5b UW2
CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů C VI.I.19 program 19a UW2

Legenda:
Kapitola

VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek
VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů
VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů

VI.1.10. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod
VI.1.12. Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů
VI.1.15. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny
VI.1.16. Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění VH služeb
VI.1.19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Významné vodohospodářské problémy (VHP) - dle dokumentu "Sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami (VHP) (podle § 13 vyhlášky)"
5b nepříznivý kvantitativní stav podzemních vod
7a organické znečištění
7b znečištění živinami, eutrofizace
7c znečištění nebezpečnými látkami
8c nadměrná vodní eroze v krajině

12a významné hydromorfologické změny
19a potencionální nedostatek vody

Významné vodohospodářské problémy v MKOD (VHP MKOD) - dle dokumentu "Significant Water Management Issues in the Danube River Basin District"
SW1 Organické znečištění
SW2 Znečištění živinami
SW3 Znečištění nebezpečnými látkami
SW4 Hydromorfologické změny
UW1 Změny v kvalitě podzemních vod
UW2 Změny v kvantitě podzemních vod
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