
VI. Opatření k dosažení cílů

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

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

MKOOpZ *

CZE205001 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod VI.1.5 C program 3a II.1

CZE208001 Snižování znečištění v atmosférické depozici VI.1.8 C program 8a -

CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí VI.1.8 C program 8d II.4
CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů  na povrchové a podzemní vody VI.1.8 C program 8b II.4
CZE210001 Strategie k postupnému omezení nebo úplnému zastavení vnosu nebezpečných látek do povrchových vod VI.1.10 C program 10a I.2
CZE212001 Obnova přirozených koryt vodních toků VI.1.12 C program 12a I.1
CZE212002 Zprůchodnění říční sítě VI.1.12 C program 12b I.1
CZE215001 Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady) VI.1.15 C program - -
CZE216001 Hospodaření na rybnících VI.1.16 C program - I.2
CZE216002 Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu VI.1.16 C program 3a II.1
CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů VI.1.19 C program 3a II.6

Legenda:
Významné vodohospodářské problémy (VHP) - dle dokumentu Sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí ...

3a udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody
7a dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádrží
8a dosahování požadovaných fyzikálně-chemických podmínek ve vodních tocích
8b významné zatížení vodních útvarů vstupy plošného znečištění do půdy
8d nadměrná vodní eroze v krajině
10a riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek
12a nevhodný stav morfologie některých úseků vodních toků
12b neprůchodnost vodních toků pro ryby a pro další vodní živočichy
15a eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek), erozní účinky povrchově odtékající vody

Významné vodohospodářské problémy v MKOOpZ (VHP MKOOpZ) - dle Přílohy 1 k Předběžnému přehledu významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry
I.1 morfologické změny povrchových vod
I.2 významné látkové zatížení povrchových vod
II.1 snížení hladiny podzemních vod následkem odběrů vody
II.4 regionální zatížení podzemních vod pesticidy a živinami, především následkem difúzních vnosů dusíku, resp. dusičnanů ze zemědělství
II.6 ochrana před nepříznivými účinky povodňových událostí a období sucha, resp. jejich zmírnění
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