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1. Úvod 

Stručný popis průběhu zpracování návrhu plánu a jeho zveřejnění 

V rámci 2. plánovacího období (2015 – 2021) probíhalo zpracování plánu dílčího povodí Berounky ve 

třech etapách: 

I. etapa – přípravné práce zahrnující zejména  

 sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jeho publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám 
v termínu do 22.12.2012, 

 analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčího povodí Berounky, zhodnocení 
dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, ekonomickou analýzu užívání 
vody a na jejich základě sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání 
s vodami zjištěných v dílčím povodí, včetně určení silně ovlivněných vodních útvarů a určení 
zvláštních cílů ochrany a jejich publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti 
k připomínkám v termínu do 22.12.2013. 

II. etapa – návrh Plánu dílčího povodí Berounky a jeho publikování a zpřístupnění uživatelům vody 

a veřejnosti k připomínkám v termínu od 22.12.2014. Návrh Plánu dílčího povodí Berounky byl 

zpracován podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 

v první polovině roku 2013 a byl standardním způsobem zveřejněn a zpřístupněn uživatelům vody 

a veřejnosti k připomínkám v termínu do 22.6.2015. Vypořádání podaných připomínek je předmětem 

této zprávy. 

III. etapa –Plán dílčího povodí Berounky, upravený na základě vypořádání připomínek veřejnosti, 

musí být schválen v termínu do 22.12.2015.  

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Berounky bylo umístěno na webových stránkách 

Ministerstva Zemědělství, státního podniku Povodí Vltavy a úředních deskách místně příslušných 

krajských úřadů.  

Na podporu připomínkového procesu byly na krajských úřadech organizovány semináře pro odbornou 

i širokou veřejnost, kde byly představeny kromě návrhu Plánu dílčího povodí Berounky i návrh 

Národního plánu povodí Labe a návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik Labe. Krajské semináře 

proběhly v následujících termínech:  

 Karlovarský kraj  20.3.2015 

 Středočeský kraj 31.3.2015 

 Hlavní město Praha 31.3.2015 

 Plzeňský kraj   7.4.2015  

2. Evidence připomínek a struktura připomínkujících subjektů 

Každá došlá připomínka byla opatřena číslem jednacím příjemce, za lomítkem potom pořadovým 

číslem připomínky, podané v rámci jednoho dopisu. Pokud posloupnost pořadových čísel netvoří 

posloupnou řadu, týkají se ostatní připomínky jiných dokumentů. 

Připomínky byly evidovány na centrálním úložišti (Google Disk), které umožňovalo koordinaci jejich 

vypořádání na úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových 

rizik a dokumentace SEA.  

Připomínky, které byly podány po termínu, nebudou v Plánu dílčího povodí Berounky zohledněny.  

V následující tabulce a grafu je uveden počet připomínek podle typu subjektů: 



 

 

Ministerstva Obce Kraje 
Správci 

VT 
Vodárenské 
společnosti 

AOPK 
Sdružení 
a hnutí 

Fyzické 
osoby 

Ostatní 

4 64 1 13 13 53 91 7 4 

 

3. Vypořádání připomínek 

K návrhu plánu dílčího povodí Berounky bylo podáno celkem 250 připomínek, z nichž bylo 185 

akceptováno a do plánu dílčího povodí zapracováno, 19 připomínek nebylo zapracováno a 46 

připomínek bylo odmítnuto. Připomínky nebyly zapracovány v případě, že se netýkaly přímo plánu 

dílčího povodí Berounky a byly vypořádány v jiném dokumentu, nebo byly obecného charakteru, pro 

plány irelevantního. Konkrétně se jednalo o návrhy na vybudování vodovodů (tento typ opatření 

nepřispívá ke zlepšení stavu vodních útvarů, ale měl by být řešen Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací), návrhy na změny legislativy a návrhy, které bylo možno pouze vzít na vědomí. 

Vypořádání připomínek je patrné z tabulky v příloze 1, která má následující strukturu: 

Datum – datum odeslání připomínky 

Odesílatel 

č.j. příjemce 

Obsah připomínky 

Kapitola plánu – rozlišení, zda se opatření týká/netýká protipovodňové ochrany 

č.j. odesílatele 

Vypořádání – zapracováno, nezapracováno, odmítnuto 

Komentář  

LABE – připomínka se týká Národního plánu Labe 

BER - připomínka se týká Plánu dílčího povodí Berounky  

SEALA - připomínka se týká dokumentace SEA pro Národní plán Labe 

PpZPRLA - připomínka se týká Plánu pro zvládání povodňových rizik Labe  

SEAPRLA - připomínka se týká dokumentace SEA pro Plán pro zvládání povodňových rizik Labe 
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13.4.2015 ČEVAK a.s. 20149/2015-PVL/96 Úprava investičních nákladů opatření výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV 

v obcích od 500 do 2000 EO  BER_0165_J

opatření opatření PPO O15010014526 zapracováno LO kompletně přepracován - 

náklady za celé DP

a a

13.4.2015 ČEVAK a.s. 20149/2015-PVL/97 Úprava investičních nákladů opatření zajištění přiměřeného čištění v obcích 

BER_0285_J

opatření opatření PPO O15010014526 zapracováno a a

13.4.2015 ČEVAK a.s. 20149/2015-PVL/98 Úprava investičních nákladů opatření výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV 

v obcích od 500 do 2000 EO BER_0420

opatření opatření PPO O15010014526 zapracováno LO kompletně přepracován - 

náklady za celé DP

a a

13.4.2015 ČEVAK a.s. 20149/2015-PVL/99 Úprava investičních nákladů opatření zajištění přiměřeného čištění v obcích 

BER_0420

opatření opatření PPO O15010014526 zapracováno a a

13.4.2015 ČEVAK a.s. 20149/2015-PVL/100 Úprava investičních nákladů opatření omezení obsahu fosforu BER_0420 opatření opatření PPO O15010014526 odmítnuto Irelevantní - opatření tohoto 

typu není v tomto VÚ 

navrhováno 

a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/8 BER218009 - Protipovodňová ochrana obce Halže - LČR, s.p. nesouhlasí s touto 

akcí z důvodu, že správce VT vyhodnotil lokalitu pro výstavbu poldru jako 

nevhodnou s ohledem na malou potenciální reteni, opatření typu "suchá nádrž" 

se pro ochranu obce jeví jako neúčinné

opatření opatření PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/9 BER220141 - Pekelský potok - LČR, s.p. nesouhlasí s touto akcí z důvodu, že se 

jedná o přirozený VT v lesním komplexu, bez úpravy a vodních děl. Na 

předmětném toku se nenacházejí žádná sídla

opatření opatření PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/10 BER218004 - PPO města Starý Plzenec - správcem VT  Tymákovský p. a 

Lhůtecký p. jsou LČR, s.p. nikoliv PVL, Budou provedeny pouze práce na akci 

HB Sdlec ř. km. 0,7 - 1,18 řešeno v LO BER218022 (HB Sedlec). Akce na 

Lhůteckém potoce nebudou realizovány , v dané lokalitě nejsou vhodné profily 

pro přehrážky

opatření opatření PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/11 BER220089 - Revitalizace Kublovského potoka u Kublova - LČR, s.p. nesouhlasí 

s touto akcí, revitalizace je plánovaná v úseku přírodě blízké úpravy (kamenné 

záhozy, tůně, skluzy). Na toku se nacházejí stvaby v majetku LČR, s.p. plnící účel 

odvodňování zemědělských pozemků

opatření opatření mimo PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/12 BER220125 - Revitalizace Chumavy Zátor - Neumětely a revitalizace Šiberny - 

LČR, a.s. nesouhlasí s touto akcí, revitalizace je plánovaná v úseku přírodě blízké 

úpravy (kamenné záhozy, tůně, skluzy). Na toku se nacházejí stvaby v majetku 

LČR, s.p., v intravilánu obce Hostomice a Radouš plní funkci PPO. Stavby 

nadále plní účel odvodňování zemědělských pozemků

opatření opatření mimo PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/13 BER218011 - PPO Spálené Poříčí - LČR, s.p., je správcem bezejmenného toku od 

Struhařova a nesouhlasí, protože  po větší část roku je koryto úplně vyschlé  

opatření opatření PPO LCR954/001816/2015 zapracováno LO BER218011 upraven a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/14 BER220132 - Renaturace Bzovského p. - LČR, s.p.,nesouhlasí - v uvedeném 

úseku je stavba (přírodě blízké opatření - kamenné stupně a zídky) ve vlastnictví 

LČR, s.p. Stavba plní funkci stabilizaci koryta toku a snížení podélného sklon 

toku 

opatření opatření mimo PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

11.5.2015 Lesy ČR 24997/2015-PVL/15 BER220133 - Renaturace dolního úseku Kublovského p. - LČR, s.p.,nesouhlasí - 

v uvedeném úseku je stavba (přírodě blízké opatření - kamenné stupně, prahy a 

zídky) ve vlastnictví LČR, s.p. Stavba plní funkci stabilizaci koryta toku a snížení 

podélného sklon toku 

opatření opatření mimo PPO LCR954/001816/2015 zapracováno opatření vyřazeno a a a

5.5.2015 Ing. Jiří Kořínek, Slepá 

303/1, 312 00 Plzeň

25106/2015-PVL Zařazení opatření - zprostupnění migrační překážky - Klabava - ř.km. 2,269 opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220149 a a a

1.6.2015 RNDr. Miroslav Rolko, 

vedoucí odboru ŽP 

Tachov

28359/2015-PVL PPO v OsVPR - Tachov opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

1
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3.6.2015 Lesy ČR 29848/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření PPO Kbelanský potok včetně přítoků - PPO obcí 

Kbelany, Rochlov, Blatnice a Nýřany. Realizace podmíněna navazujícími 

opatřeními ze strany obcí

opatření opatření PPO zapracováno Doplnění připomínek 

obdržených dopisem 

24997/2015-PVL , nový LO 

BER218026

a a a

3.6.2015 Obec Hlohová 28724/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Hlohová - kanalizace a ČOV - I. a II. Etapa stavba opatření opatření mimo PPO 27 zapracováno nový LO BER207040 a a a

1.6.2015 Obec Hlohovice 28168/2015-PVL rozšíření rybníka v části Mostiště, odbahnění, oprava technických prvků a 

revitalizace toku nad rybníkem s cílem retence vody v krajině a revitalizace 

prostřední údolní nivy vodoteče 

opatření opatření mimo PPO 52/2015 zapracováno nový LO BER220150 a a a

3.6.2015 Město Třemošná 29560/2015-PVL Návrh na zařazení opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - PPO k 

ochraně města Třemošná - 5 retenčních nádrží v povodí vodního toku Třemošná 

- jsou zakresleny v územním plánu Třemošné

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218027 a a a

9.6.2015 OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/1 Hromnice - Výstavba a rozšíření kanalizace opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207041 a a a

9.6.2015 OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/2 Revitalizace rybníka v obci Hromnice opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220172 a a a

9.6.2015 OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/3 Vybudování poldrů (PPO) v obci Hromnici a jejich částí opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218028 a a a

9.6.2015 OÚ Meclov 29759/2015-PVL/1 Němčice - oprava MVN a revitalizace VT opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220173 a a a

9.6.2015 OÚ Meclov 29759/2015-PVL/2 Jeníkovice - oprava MVN opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220174 a a a

9.6.2015 OÚ Meclov 29759/2015-PVL/3 Meclov Březinky - obnova části původního toku a výstavba tůní opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220175 a a a

11.6.2015 Obec Skašov 30397/2015-PVL odkanalizování a číštění odpadních vod - vegetační ČOV II. Generace 300 EO a 

109,2 m kanalizace

opatření opatření mimo PPO 86/2015 zapracováno nový LO BER207026 a a a

17.6.2015 Král miroslav 

(miroslav.kral@kralpm

centrum.cz)

31501/2015-PVL/1 zařazení opatření na obnovu průtočného rybníka na Hradeckém potoce opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220164 a a a

17.6.2015 Král miroslav 

(miroslav.kral@kralpm

centrum.cz)

31501/2015-PVL/2 zařazení opatření na revitalizaci stávající vodní plochy opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220165 a a a

18.6.2015 Město Plasy - stavební 

technik Petr Kovářík

31844/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Dostavba kanalizace v Plasích opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207029 a a a

17.6.2015 Město Všeruby 31852/2015-PVL Návrh na zařazení opatření ke zlepšení nakládání s vodami - modernizace  

přestavba ČOV Všeruby

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207037 a a a

16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Obnova rybníka zvýšení biodiverzity a posílení 

retence 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220151 a a a

16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Změna zásobování pitnou vodou obce napojením na 

vrty s úpravnou vody na veřejný vodovod

opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a a

16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 

systému na toku Bělá

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218029 a a a
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16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Revitalizace a úprava dna a břehů Víseckého 

rybníka  

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220152 a a a

16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/5 Návrh na zařazení opatření Vybudování vodovodního řadu v části obce "Rybník" opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a a

16.6.2015 Obec Trnová 31853/2015-PVL/6 Návrh na zařazení opatření Úprava toku říčky Bělá v obci opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220153 a a a

15.2015 Obec Draženov 31851/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření obnova náhonu Ždanov - Draženov a výstavba MVN opatření opatření  PPO zapracováno nový LO BER218030 a a a

15.2015 Obec Draženov 31851/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Draženov - revitalizace VT (ID 10257291 a 

10279517) včetně výstavby tůní

opatření opatření mimo  PPO zapracováno nový LO BER220156 a a a

15.2015 Obec Draženov 31851/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Draženov - revitalizace lokality Dobrá voda opatření opatření mimo  PPO zapracováno nový LO BER220155 a a a

15.2015 Obec Draženov 31851/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Draženov - revitalizace MVN a PBP od Veškerého r. opatření opatření mimo  PPO zapracováno nový LO BER220154 a a a

15.2015 Obec Draženov 31851/2015-PVL/5 Návrh na zařazení opatření Výstavba a rekonstrukce ČOV Draženov opatření opatření mimo  PPO zapracováno nový LO BER207025 a a a

18.6.2015 Libor Stehlík 

(stehlikl@seznam.cz, 

tel: 111208171)

31845/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Retenční nádrž v k.ú. Hvožďany u Úněšova opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218031 a a a

18.6.2015 Obec Kamenný Újezd 31855/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Přírodě blízká protipovodňová opatření na vodním 

toku Klabava v obci Kamenný Újezd 

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

18.6.2015 Obec Kamenný Újezd 31855/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Přírodě blízká protipovodňová opatření na vodním 

toku Pekelský potok v obci Kamenný Újezd 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218032 a a a

18.6.2015 Obec Kamenný Újezd 31855/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření revitalizace vodního toku Pekelský potok v ř.km 0,8 - 

1,8

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220167 a a a

17.6.2015 Město Touškov 31848/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Protipovodňové opatření k ochraně Města Touškov - 

vybudování zemní hrázky v Mlýnské ulici 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218033 a a a

17.6.2015 Město Touškov 31848/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření rekonstrukce kanalizace - nekapacitní stoka nízkého 

sklonu způsobuje zatápění objektů v ulici  Sportovním Polní a dalších přilehlých 

ulic

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207035 a a a

17.6.2015 Město Touškov 31848/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Revitalizace odvodňovacího příkopu p.p.č. 999 a 

1513 v k.ú. Město Touškov - opatření proti zaplavování přilehlých zahrad v 

případě prudkých dešťů a povodní 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218034 a a a

17.6.2015 Město Touškov 31848/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Revitalizace ČOV  komplexní obnova technologií, 

vyšší efektivita zařízení a monitorování, ekologické aspekty

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207036 a a a

17.6.2015 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Protipovodňových a protierozních opatření - 

Povodňový park 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218035 a a a

17.6.2015 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Protipovodňových a protierozních opatření - 

vybudování protierozních průlehů a suchého poldru nad obcí Nevřeň

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218036 a a a

17.6.2015 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Protipovodňových a protierozních opatření - 

Výstavba tůně - podpora biologické rozmanitosti a biodiverzity v krajině

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220184 a a a
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17.6.2015 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Zlepšení kvality vody v toku Třemošná - čištění 

odpadních vod z jednotné kanalizace spojené s revitalizací části údolní nivy řeky 

Třemošná

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220166 a a a

16.6.2015 Město Hostouň 31323/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Zpomalení odtoku části přívalových vod z pravostr. 

bezejmenného přítoku ID 10275088

opatření opatření PPO 446/15 zapracováno nový LO BER218037 a a a

22.6.2015 Obec Pocinovice 32253/2015-PVL Připomínka k návrhu OOP NPP Labe - zařazení Vodovodu, kanalizace a ČOV 

Pocinovice 

opatření opatření mimo PPO 224/2015 zapracováno nový LO BER207034 a a a

17.6.2015 KÚ Středočeského 

kraje

31628/2015-PVL Návrh na zařazení opatření DOsVPR - Analýza odtokových poměrů povodí 

vodního toku Berounky

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/1 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - Rekonstrukce Padrťských rybníků opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/2 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN pod Padrťskými rybníky opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/3  Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Malá Amerika opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/4 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Velká Amerika opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/5 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Dobřív opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/6 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - Výstavba hráze a objektů na Ejpovickém 

potoce

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/7 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Třítrubecká 1 opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/8 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - Sn Třítrubecká 2 opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/9 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Reserva opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/10 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Ledný opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/11 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Skořice opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a
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22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/12 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Mirošov opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/13 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Kocanda opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/14 SN Mýto opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/15 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Na Hamru opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/16 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Svojkovice 1 opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/17 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Svojkovice 2 opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/18 Návrh na zařazení opatření DOsVPR - SN Volduchy opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/19 Návrh na zařazení opatření Opevnění PB Klabavy - Strašice opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/20 Návrh na zařazení opatření Opevnění LB Klabavy - Strašice opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/21 Návrh na zařazení opatření Uprava LB koryta Klabavy - Strašice opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/22 Návrh na zařazení opatření Protipovodňová zeď - LB - Klabava Strašice opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/23 Návrh na zařazení opatření Zkapacitnění koryta toku Klabavy - Dobřív opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/24 Návrh na zařazení opatření Zkapacitnění koryta toku Klabavy a navýšení LB - 

Dobřív

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/25 Návrh na zařazení opatření Rekonstrukce jezu a stavidla náhonu Klabava - 

Dobřív

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a
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22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/26 Návrh na zařazení opatření Rekonstrukce mostku Klabava - Hrádek opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/27 Návrh na zařazení opatření Vyrovnání a navýšení PB hráze Klabava - Hrádek opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/28 Návrh na zařazení opatření Povodňový park Klabava - Hrádek opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/29 Návrh na zařazení opatření PBPO - Kamenný újezd - Klabava, Pekelský p. opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/30 Návrh na zařazení opatření Klabava - Rokycany - zkapacitnění koryta opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/31 Návrh na zařazení opatření PPO města Rokycany - doplnění - Klabava opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/32 Návrh na zařazení opatření Přírodě blízká úprava PB území Klabava - Klabava opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/33 Návrh na zařazení opatření Odtěžení sesuvu a sanace nátrže Klabava - Klabava opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/34 Návrh na zařazení opatření Opevnění PLB Klabavy - Dýšina opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/35 Návrh na zařazení opatření Sanace sesuvu Klabava - Dýšina opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/36 Návrh na zařazení opatření Úprava koryta Klabavy - ELIS-PLAST - Chrást opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/37 Návrh na zařazení opatření Úprava koryta Klabavy - intravilán - Chrást opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/38 Návrh na zařazení opatření Úprava koryta Klabavy - Kouřim opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/39 Návrh na zařazení opatření Návrh na zařazení opatření Dobřív - Odvedení 

extravilánových vod 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218048 a a a
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22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/40 Návrh na zařazení opatření Klabava - Úprava bezejmenného toku ID VT 

10258321

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218052 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/41 Návrh na zařazení opatření Ejpovice - Úprava Ejpovického potoka opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218055 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/42 Návrh na zařazení opatření Ejpovice - zkapacitnění Ejpovického potoka opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218055 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/43 Návrh na zařazení opatření Ejpovice - SN Ejpovice opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218055 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/44 Návrh na zařazení opatření Ejpovice - retenční nádrž - Ejpovický p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218055 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/45 Návrh na zařazení opatření Zkapacitnění mostku Skořice - Skořický p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218057 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/46 Návrh na zařazení opatření Zkapacitnění Skořického a příkosického p. - Mirošov opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218056 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/47 Návrh na zařazení opatření Mirošov - Svedení extravilánových vod - jižní část 

města - Příkosický p. 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218056 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/48 Návrh na zařazení opatření Cheznovice - úprava koryta Holoubkovského p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218058 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/49 Návrh na zařazení opatření Mýto - úprava koryta Holoubkovského p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218059 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/50 Návrh na zařazení opatření Mýto - retenční nádrž - Mýtský p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218059 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/51 Návrh na zařazení opatření Holoubkov - úprava koryta Holoubkovského p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218060 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/52 Návrh na zařazení opatření Holoubkov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu - 

Hamerský rybník 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218060 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/53 Návrh na zařazení opatření Svojkovice - úprava Hůreckého p. opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218061 a a a
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22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/54 Návrh na zařazení opatření Svojkovice - revitalizace Holoubkovského p. opatření opatření mimo PPO zapracováno LO BER220110 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/55 Návrh na zařazení opatření Litohlavy - odvádění strážkových vod opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218062 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/56 Návrh na zařazení opatření Litohlavy - protierozní opatření opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218062 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Horní Berounka, 

povodí Klabavy

32228/2015/57 Návrh na zařazení opatření Litohlavy - revitalizace Voldušského p. opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220188 a a a

22.6.2015 Veolia - Vodárna Plzeň 

a.s.

32262/2015-PVL/1 kap VI.1.3 - zvýšení monitoringu kvality vody ve vodním toku Úhlava ve vztahu 

k bodovým znečišťovatelům

opatření opatření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B a a a

22.6.2015 Veolia - Vodárna Plzeň 

a.s.

32262/2015-PVL/2 kap VI.1.3 - navrhnout konkrétní opatření - typ A - uplatněná na ploše zdroje 

znečištění ve vztahu k omezování používání pesticidů na zemědělsky 

využívaných půdách

opatření opatření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B a a a

22.6.2015 Veolia - Vodárna Plzeň 

a.s.

32262/2015-PVL/3 kap VI.1.3 - vzhledem k tomu, že je Radbuza uvažovana jako havarijní zdroj 

vody pro vodárnu Plzeň, doporučujeme přijmout konkrétní opatení pro omezení 

vnosu znečištění (bodové a plošné)

opatření opatření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B a a a

22.6.2015 Veolia - Vodárna Plzeň 

a.s.

32262/2015-PVL/4 kap VI.1.8 - přehodnocení opatření BE100091 Omezování negativních vlivů 

pesticidů na povrchové a podzemní vody z typu B na A

opatření opatření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto LO BE100091 v 1. 

plánovacím cyklu, v 

2.plánovacím cyklu 

přehodnoceno 

a a a

18.6.2015 Obec Bdeněves 32074/2015-PVL PPO Bdeněves - doplnění mobilních hrazení hrázemi či retenční nádrží opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218038 a a a

19.6.2015 Bohumil Mach 32064/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Skelná Huť - zlepšení retenčních schopností krajiny 

na k.č. 1154 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220176 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Úprava toku Rašelinný potok - regulace toku s 

odkrytí zatrubněné části v areálu Léčebných lázní Kynžvart

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220168 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Varovný a informační systém obyvatelstva v obci 

Drmoul 

opatření opatření  PPO zapracováno nový LO BER218039 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Vybudování záchytné nádrže - lokalita ulice K Cechu 

PPO Drmoul 

opatření opatření  PPO zapracováno nový LO BER218040 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Rybník "Ptáček" (v obci Tři Sekery) - zpevnění 

břehu - odbahnění a úprava dna 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220169 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/5 Návrh na zařazení opatření Trstěnice - odbahnění rybníku na návsi opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220170 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/6 Návrh na zařazení opatření Úprava ČOV Trstěnice opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207033 a a a

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/7 Návrh na zařazení opatření Výstavba ČOV Horní Ves opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207032 a a a

8



Datum Odesílatel ČJ příjemce Obsah připomínky
Typ 

připomínky
Kapitola plánu ČJ odesílatele Vypořádání Komentář

L
A

B
E

B
E

R

S
E

A
L

A

P
p

Z
P

R
L

A

S
E

A
P

R
L

A

19.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

32070/2015-PVL/8 Návrh na zařazení opatření  Přivaděč pitné vody pro obec Horní Ves opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a a

22.6.2015 Colloredo-Mannsfeld 

spol.s r.o.

32254/2015-PVL/1 Veškeré záměry týkající se majetku FO Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda či 

společnosti Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. nebo by se mohli dotknout či 

nějakým způsobem  ovlivnit jejich práva v souvislosti s hospodařením na jejich 

majetcích, je nutno předem konzultovat a podmínit souhlasem 

vlastníka/nájemce. Zásahy do vodních toků ve těchto lokalitách nesmí narušit 

čio omezit hospodářskou a rybochovnou funkci rybníka z hlediska jejich 

běžného hospodaření. Kvalita vypouštěné vody z uvažovaných záměrů (ČOV...) 

musí korespondovat s kvalitou vodního toku (týká se opatření BER2201102, 

BER220063, BER220055, BER220016, BER 217088, BE200084, BER207027

formální opatření mimo PPO nezapracováno bez opatření a a a

22.6.2015 Colloredo-Mannsfeld 

spol.s r.o.

32254/2015-PVL/2 Zásadní nesouhlas s opatřením CZE216001 - zásadně nesouhlasí s obecným 

označováním rybářského hospodaření na rybnících jako negativního faktoru 

ovlivňujícího jakost povrchových vod. Při dodržování zásad rybničního 

hospodaření nedochází ke zhoršování kvality vody. 

formální více kapitol nezapracováno řešeno v ramci NPP a a a

22.6.2015 Město Přeštice 32573/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Poldr Přeštice 1 - lokalita Pod sladovnou opatření opatření mimo PPO PR-KS-

KRR/16269/2015

zapracováno a a a

22.6.2015 Město Přeštice 32573/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Poldr Přeštice 2 - lokalita Šeříky opatření opatření mimo PPO PR-KS-

KRR/16269/2015

zapracováno a a a

21.6.2015 Obec Všekary 32382/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření oprava návesních rybníčků - p.č. 38 KN , p.č. 18 KN opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220157 a a a

21.6.2015 Obec Všekary 32382/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření obnova vodní plochy v pramenné části 

bezejmenného přítoku Chuchly  - p.č. 813/1 KN , p.č. 18 KN

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220158 a a a

21.6.2015 Obec Všekary 32382/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření výstavba nové MVN na parcele 567/1 KN - 

neprůtočná MVN

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220177 a a a

21.6.2015 Obec Všekary 32382/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření revitalizace bezejmenného přítoku Chuchly v úseku 

od obnovované nádrže v pramenné části - po křížení se silnicí Všekary - Čečovice 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220159 a a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/22 Požadujeme, aby byly důsledně zapracovány stávající legislativní požadavky 

zejména - §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, požadavky 

uvedené v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s 

využitím technických a přírodě blízkých opatření (usnesení vlády dze dne 

10.11.2010 č. 799), požadavky uvedené v Koncepci vodohospodářské politiky 

Ministerstva zemědělství do r. 2015 schválené usnesením vlády dne 14.12.2011 č. 

927, opatření uvedená v závěrečné souhrnné zprávě Vyhodnocení povodně v 

červnu 2013 (usnesení vlády ze dne 14.7.2014 č. 570)  

systémová více kapitol zapracováno a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/23 kap. Úvod - základní pojmy doporučujeme doplnit a uvést definici srážkových 

vod dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění např. do podkapitoly Další 

důležité pojmy

formální Úvod zapracováno a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/24 kap. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod - požadujeme doplnit že 

bodovými zdroji jsou nejen bodové zdroje znečištění uvedené v rámci VH 

bilance, ale i výusti dešťových oddělovačů, výusti oddílných dešťových 

kanalizací, výusti systémů odvádějící srážkové vody z pozemních komunikací

formální Užívání vod a dopady 

lidské činnosti na stav 

vod 

zapracováno a a
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22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/25 kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu 

rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury" - pod bod "Zvyšovat počet 

obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu" analogicky k 

zásobování vodou v malých obcích požadujeme doplnit bod v následujícím znění 

- "V případě, že není z technických ani ekonomických důvodů možné napokení 

na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou centrální ČOV, bude zajištěna 

podpora decentrálního, tzn. individuálního nakládání s odpadními vodami v 

souladu s platnými právními předpisy"  

formální Cíle-dopady-výjimky nezapracováno Cíle stanoví NPP Labe a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/26 kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu 

rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury" - požadujeme doplnit bod v 

následujícím znění - "Snižovat negativní vlivy systémů odvodnění za deště, tzn. 

snižovat vnos znečištění z dešťových oddělovačů na jednotlivých kanalizačních 

systémechi z výustí oddílných dešťových kanalizací"  

formální Cíle-dopady-výjimky nezapracováno Cíle stanoví NPP Labe a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/27 kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu 

zlepšování kvality a zabezpečenosti vodohospodářských staveb" - upozorňujeme 

a požadujeme zohlednit že znění § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném 

znění je v přímém rozporu s principem "znečišťovatel platí" a bez jeho zrušení 

nelze dosáhnout korektních vztahů mezi poskytovateli a odběrateli VH služeb 

formální Cíle-dopady-výjimky nezapracováno Cíle stanoví NPP Labe

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/28 kap. IV.1.2. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb - odrážka "V okruhu 

uplatňování principu návratnosti nákaldů VH služeb " - upozorňujeme a 

požadujeme zohlednit že zcela v přímém rozporu s principem "znečišťovatel 

platí" a "uživatel platí" není zohledněna problematika dešťových addělovačů a 

oddílných dešťových kanalizací

formální Cíle-dopady-výjimky nezapracováno Cíle stanoví NPP Labe a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/29 kap. IV.1.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability 

požadujeme, aby uvedený bod b) byl upraven následovně - "b) obnova vodního 

režimu krajiny a zlepšování přirozené retenční schopnosti krajiny cvč. 

Urbanizovaných území"

formální Cíle-dopady-výjimky nezapracováno Cíle stanoví NPP Labe a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/30 kap. V.2.1. - požadujeme na konec odrážky "přípravná opatření" doplnit 

"důsledné dodržování principů hospodaření se srážkovou vodou v 

urbanizovaných územích i u liniových staveb v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 

254/2001 Sb. v platném znění a dalšími právními předpisy i v souladu s TNV 75 

9011 a ČSN 75 9010

formální PPO zapracováno a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/31 kap. VI.1.2. - upozorňujeme na skutečnost, že ačkoliv dochází k vnosu znečištění 

do VÚ z dešťových oddělovačů i výustí oddílných dešťových kanalizací, není zde 

důsledně aplikován princip "znečišťovatel platí". Odbobně je porušován s 

ohledem na znění § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.,  vterý výslovně definuje 

výjimky ze zpoplatnění srážkových vod odváděných veřejnou kanalizací. 

požadujeme zapracovat a navrhnout opatření

opatření opatření mimo PPO nezapracováno Nutno řešit legislativní 

cestou

a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/32 kap. VI.1.3. - požadujeme doplnit opatření týkající se decentrálního řešení 

odpadních vod v lokalitách, kde napojení na veřejnou kanalizaci není technicky 

ani ekonomicky vhodným řešením

opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/33 kap. VI.1.3. - požadujeme doplnit opatření týkající se snižování množství 

srážkových vod odváděných stokovými systémy z urbanizovaných území 

opatření opatření mimo PPO nezapracováno Nutno řešit legislativní 

cestou

a a
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22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/34 kap. VI.1.7. - LO CZE207001 požadujeme doplnit parametry, resp. kritéria tak, 

aby bylo zřejmé v jakém případě je technicky i ekonomicky výhodnější 

preferovat individuální systém čištění odpadních vod z malých obcí a kdy 

preferovat centrální systém

opatření opatření mimo PPO nezapracováno úroveň  NPP a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/35 kap. VI.1.15. - navrhujeme doplnit opatření - Podpora retenční a infiltrační 

schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, 

redukce nevhodně odvodněných pozemků nejen v krajině, ale důsledně také v 

urbanizovaných povodích, ve stávající i nově vzniklé zástavbě 

formální opatření mimo PPO nezapracováno úroveň  NPP a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/36 kap. VI.1.17. -požadujeme změnu znění bodu Ochrana před ohrožením 

"Nakládání se srážkovými vodami - technická opatření k omezení zaplavení 

povrchovou vodou v typicky městském prostředí…". Znění je v přímém rozporu 

s principy hospodaření se srážkovou vodou. Požadujeme bod přeformulovat tak, 

aby vsakování a zadržení vody byly označeny jako primární opatření k omezení 

zaplavení povrchovou vodou 

formální opatření PPO zapracováno a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/37 kap. VI.1.18. -  požadujeme doplnění bodu v podkapitole "Vazba na významné 

problémy nakládání s vodami" následovně: "snížená retenční schopnost v 

krajině i v urbanizovaných územích"

formální opatření PPO zapracováno str. 34 bod B4 a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/38 kap. VII.5. - upozorňujeme na nepřesnost týkající se stočného, resp. poplatků za 

vypouštění srážkových vod do veřejné kanalizace § 20 odst. 6 zákona č. 

274/2001 Sb. osovobozuje určitý druh producentů srážkových vod od platby 

stošného za produkované srážkové vody a tím je porušen princip "znečišťovatel 

platí". Požadujeme zapracovat návrh na zrušení této výjimky 

systémová ekonomická analýza nezapracováno úroveň  NPP a a

22.6.2015 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/39 kap. VIII.5. uvést chybějící data zejména o funkci dešťových oddělovačů a 

oddílných dešťových kanalizací a navrhnout v rámci konkrétních opatření jejich 

pořízení a evidenci

systémová Doplňující údaje nezapracováno úroveň  NPP a a

19.6.2015 MZe Mgr. Faigl 32593/2015-PVL/9 Požadujeme, aby výběr prioritních opatření byl v souladu se seznamem opatření 

v PDP

systémová více kapitol zapracováno a a a

19.6.2015 MZe Mgr. Faigl 32593/2015-PVL/10 Požadujeme, aby odhad stavu 2015 a 2021 byl v PDP v souladu s NPP. Návrh 

výjimek v PDP bude převzat z NPP

systémová více kapitol zapracováno a a a

19.6.2015 MZe Mgr. Faigl 32593/2015-PVL/11 LO Průzkumný monitoring má za úkol zjistit příčinu nedosažení dobrého stavu. 

Navrhuje se zejména tam, kde se předpokládá zjištění bodového zdroje jakožto 

hlavního vlivu (vypouštění SEZ, důlní vody) anebo jeho vyloučení (depozice, 

zemědělství, pozadí). V příloze musí být uveden seznam VÚ a k nim jednotlivě 

výčet ukazatelů, na které se bude monitoring aplikovat. List musí obsahovat 

odhad nákladů na jeho pořízení 

opatření opatření mimo PPO zapracováno a a a

19.6.2015 MZe Mgr. Faigl 32593/2015-PVL/12 LO Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba zahrnout  do LO 

Průzkumný monitoring

opatření opatření mimo PPO zapracováno a a a

22.6.2015 Obec Trhanov 32589/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Obnova MVN na pozemcích 616/3, 616/2, 616/5 k.ú. 

Trhanov, zároveň je záměr na navazujících pozemcích vybudovat tůně 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220178 a a a

19.6.2015 PVL - 810 32575/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření - Radbuza Holýšov - ř.km 47,79 vybudování rybího 

přechodu

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220179 a a a

19.6.2015 PVL - 810 32575/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření - Radbuza Srby - ř.km 74,55 vybudování rybího 

přechodu

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220180 a a a

19.6.2015 PVL - 810 32575/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření - Střela Dolní Hradiště - ř.km 3,596 vybudování 

rybího přechodu

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220181 a a a
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19.6.2015 PVL - 810 32575/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření - RVT + PPO Sedlišťský potok, Staré Sedliště opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218043 a a a

22.6.2015 Jan Neckář 32529/2015-PVL Obnova rybníka s opravou technických prvků a vybudování tůní  opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220182 a a a

22.6.2015 Obec Kostelec 32536/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Územní niva upraveného bezejmenného 

pravostranného přítoku Touškovského potoka - ID 10259329 - Lokalita 1 - 400 

m VT

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220163 a a a

22.6.2015 Obec Kostelec 32536/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Územní niva upraveného bezejmenného 

pravostranného přítoku Touškovského potoka - ID 10259329 - Lokalita 2 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220163 a a a

22.6.2015 Obec Kostelec 32536/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Územní niva upraveného bezejmonného 

pravostranného přítoku Touškovského potoka - ID 10259329 - Lokalita 3

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220163 a a a

22.6.2015 Město Spálené Poříčí 32569/2015-PVL Návrh na zařazení opatření  Údolní niva toku Bradava - ID 10100322 a jeho 

bezejmonné provostranné přítoky - Revitalizace vodních toků, realizace 

retnčních ploch (terénní úptavy), výstavba tůní a MVN + obnova MVN

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220160 a a a

22.6.2015 Město Spálené Poříčí 32567/20185-PVL Návrh na zařazení opatření Spálené Poříčí -  Zámecká, úprava koryta vodního 

toku - zkapacitnění koryta vodního toku u areálu mateřské školy. 

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218044 a a a

22.6.2015 Město Spálené Poříčí 32564/20185-PVL Návrh na zařazení opatření Spálené Poříčí -  protipovodňov systém opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218045 a a a

22.6.2015 Město Spálené Poříčí 32562/20185-PVL Návrh na zařazení opatření Revitalizace vodního systému Vlkov - revitalizace 

pravostranného přítoku Bradavy v k.ú. Vlkov a doplnění systémů tůní

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220161 a a a

21.6.2015 Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Revitalizace (odbahnění) obecního rybníku, spojená 

s revitalizací VT Třemošná - i PPO  aspekty

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220171 a a a

21.6.2015 Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Ledce U Plzně - výstavba nové splaškové kanalizace 

a ČOV

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207038 a a a

21.6.2015 Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/3 Návrh na zařazení opatření Výstavba akumulační nádrže pro pitnou vodu na 

vodovodním přivaděči z obce Žilov do obce Ledce 

opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a a

21.6.2015 Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/4 Návrh na zařazení opatření Napojení vodovodního řádu z obce Chotíkov přes 

obec Příšovi do stávajícího vodovodního řádu v Ledcích

opatření opatření mimo PPO odmítnuto irelevantní - řeší PRVKUK a a a

21.6.2015 Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/5 Návrh na zařazení opatření Výstavba vodní elektrárny pod obecním rybníkem opatření opatření mimo PPO odmítnuto ireventní - nepřispívá ke 

zlepšení stavu VÚ

a a a

22.6.2015 Obec Hradec 32409/2015-PVL/1 Návrh na zařazení opatření Kanalizace Hradec u Stoda III. etapa opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207030 a a a

22.6.2015 Obec Hradec 32409/2015-PVL/2 Návrh na zařazení opatření Revitalizace Touškovského potoka - revitalizace s 

protipovodňovými opatřeními 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220185 a a a

19.6.2015 Obec Chotíkov 32418/2015-PVL Návrh na zařazení opatření - opatření proti sesouvání břehů Chotíkovského p.,  

jeho revitalizaci v obci a zbudování tůní při samotném prameni potoka 

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220183 a a a

22.6.2015 Svaz podnikatelů pro 

využití energetických 

zdrojů

32424/2015-PVL/1 Rozpor mezi NPP Labe (V.1.5) a PDP Berounky (VI.1.5) - citace §12 vodní 

zákona v PDP BER je v přímém rozporu se zněním zákona 254/2001Sb. §12 

odst. 3 písm.a)

formální opatření mimo PPO zapracováno a a
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22.6.2015 Svaz podnikatelů pro 

využití energetických 

zdrojů

32424/2015-PVL/1 PDP BER užívá pojem Renaturace vodního toku - legislativa tento pojem nezná, 

není jasný a pregnantně popsaný obsah pojmu. Popis uvedený na LO 

CZE212001 v části VI.1.12 je v mnoha případech v přímém rozporu s vodním 

zákonem např. § 58 ochrana vodních děl, § 59 povinnosti vlastníků vodních děl 

(udržovat vodní dílo v řádném stavu) + § 5 odst.1 stanoví "Každý, kdo nakládá s 

povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu... "

formální opatření mimo PPO nezapracováno Nutno řešit legislativní 

cestou

a a

22.6.2015 Svaz podnikatelů pro 

využití energetických 

zdrojů

32424/2015-PVL/1 kap. VI.1.19 odstavec "Dalším důležitým cílem je stanovení hodnot minimálních 

zůstatkových průtoků v tocích, které vychází z potřeby zohlednit ekologická 

hlediska a ochranu ekosystémů bázaných na vodu…. Měření minimálního 

zůstatkového průtoku )" je v přímém rozporu s ust. § 36 odst. 2 vodního zákona - 

Metodický pokyn MŽP 1998, částka 5 již není platný, jeho používání odporuje 

zákonu, v nařizování kontinuálního měření MZP je nebezpečí, kdy  vodoprávní 

úřady budou nařizovat limnigrafy bez ohledu na náklady a místní situaci 

opatření opatření mimo PPO zapracováno a a a

22.6.2015 Vodárny a kanalizace 

Karlovy Vary, a.s. 

32598/2015-PVL Návrhy  Plánů povodí nerespektují platou legislativu a narhují opatření, které 

nerespektují Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, platné limity pro vypouštění 

vyčištěných odpadních vod, velikostní kategorie ČOV, dostupné technická 

řešení, technický stav stávajících zařízení i velikost obcí - např. opatření 

BER220022, BER220025, BER220027, BER220143 a BER220144

opatření opatření mimo PPO nezapracováno Opatření se vesměs týká  

zdrojů znečištění do 500 EU, 

kde limity nejsou legislativně 

stanoveny. Stávající stav 

brání dosažení dobrého 

stavu a rovněž odporuje 

legislativě. U řešení 

navrženého v PRVKÚK nelze 

čekat, že bude realizováno do 

roku 2021 nebo 2027 

(ekonomická udržitelnost). 

proto se navrhuje toto 

náhradní řešení.

a a a

22.6.2015 Obec Příchovice 33012/2015-PVL Návrh na zařazení opatření   Protipovodňový retenční poldr v zátopovém území 

významného vodního toku Úhlava v k.ú. obce

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218046 a a a

22.6.2015 Dobrovolný svazek obcí 

Mariánskolázeňsko

33010/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Sekerské Chalupy - vybudování kanalizační sítě opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207039 a a a

22.6.2015 ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/1 Návrh na zařazení opatření revitalizace a renaturace Rakovského p. a Klabavy ve 

smyslu opatření BER220110

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER220186 a 

BER220187

a a a

22.6.2015 ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/2 Návrh na zařazení (mimo poldru Amerika) i možnost alternativní soustavy 

poldrů na jednotlivých přítocích (Třítrubecký p., Reserva, Klabavy) v současném 

Vojenském újezdu Brdy

opatření opatření PPO zapracováno stejný návrh Dobrovolného 

svazku obcí Horní Berounky 

(řádek 60-62 a 65-67)

a a a

22.6.2015 ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/3 Návrh na zařazení opatření ke zhodnocení vlivu intenzivního odvodnění lesních 

porostů v horním povodí řeky Klabavy (ale i Litavky, Bradavy, atd.) v současném 

Vojenském újezdu Brdy na zrychlení povrchového odtoku  

opatření opatření PPO zapracováno a a a

22.6.2015 ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/4 Nesouhlas s LO BER217088 Rokycany Klabava - zkapacitnění koryta - 

požadujeme do nově navrhovaných konkrétních opatření zanést pouze opatření 

pro protipovodňovou ochranu ve městě Rokycany na řece Klabavě bez odkazu 

na konkrétní projektovou dokumentaci "KLABAVA-ROKYCANY¨-

ZKAPACITNĚNÍ KORYTA" od f. Hydroprojekt CZ a.s.

opatření opatření PPO odmítnuto a a a
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19.6.2015 Jaroslava a Bohumil 

Kubátovi

32641/2015-PVL DOsVPR Návrh na zařazení opatření Obnova retenční nádrže Hrádek u Rokycan 

- Klabava

opatření opatření PPO zapracováno DOsVPR a a a

22.6.2015 Vodárny a kanalizace 

Karlovy Vary, a.s. 

33292/2015-PVL Návrhy  Plánů povodí nerespektují platou legislativu a narhují opatření, které 

nerespektují Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, platné limity pro vypouštění 

vyčištěných odpadních vod, velikostní kategorie ČOV, dostupné technická 

řešení, technický stav stávajících zařízení i velikost obcí 

opatření opatření mimo PPO nezapracováno Opatření se vesměs týká  

zdrojů znečištění do 500 EU, 

kde limity nejsou legislativně 

stanoveny. Stávající stav 

brání dosažení dobrého 

stavu a rovněž odporuje 

legislativě. U řešení 

navrženého v PRVKÚK nelze 

čekat, že bude realizováno do 

roku 2021 nebo 2027 

(ekonomická udržitelnost). 

proto se navrhuje toto 

náhradní řešení.

a a

22.6.2015 VÚV T.G.M., v.v.i. 33005/2015-PVL/3 Návrh na vyřazení 3 nevýznamných kritických bodů - kap V. opatření opatření PPO zapracováno a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/22 Pekelský potok - podpora renaturace, dílčí revitalizační opatření; náhrada 

tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturami, rozvolnění koryta, zpomalení 

odtoku – LO B Od obce Veselá po soutok s Klabavou v Hrádku

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/23 Hůrecký potok - dílčí revitalizační opatření; náhrada tvrdého opevnění přírodě 

blízkými strukturami, rozvolnění koryta – LO B od mostu v obci Hůrky po most 

na silnici Hůrky-Holoubkov

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/24 Rakovský potok II. Etapa - revitalizace – LO B od mostku v Sokolské ul. až po 

soutok s Klabavou, intravilánová přírodě blízká revitalizace, PPO

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/25 Kornatický potok - dílčí revitalizační opatření; náhrada tvrdého opevnění 

přírodě blízkými strukturami, rozvolnění koryta, zpomalení odtoku – LO B Od 

dolního konce EVL až po soutok s Úslavou mimo lesní úseky (většinou 

renaturované nebo přírodní)

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/26 Bílý potok u Nepomuka -  podpora renaturace, dílčí revitalizační opatření; 

náhrada tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturami, rozvolnění koryta, 

zpomalení odtoku – LO B od obce Dožice po soutok s potokem Víska, mimo 

lesní úseky (většinou renaturované nebo přírodní), v obci Liškov intravilánová 

přírodě blízká revitalizace

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

nezapracováno akce probíhá a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/30 Radbuza I – LO B ř.km 72,1-91,0 Od Polžic až po levostranný přítok Bystřického 

potoka

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/31 Mešenský potok - v EVL - ochrana probíhajících renaturačních procesů, 

podpora populací ZCHD raka říčního, potřeba zlepšení morfologického stavu 

toku mimo zastavěná území zpomalení odtoků – LO B Od Příkosického rybníka  

až k pramenům

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/32 Berounka-zprostupnění jezů - Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, eliminace 

migračních překážek v úseku EVL Berounka  – LO B ř.km 82,0-105,7    Úsek 

řeky Berounky od jezu u obce Zvíkovec při hranici CHKO Křivoklátsko proti 

proudu až k jezu Libštejnského mlýna pod obcí Robčice, v délce necelých 30 km.

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220190 a a a
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22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/33 Bradava - eliminace migračních překážek v úseku EVL, podpora renaturace, 

dílčí revitalizační opatření; náhrada tvrdého opevnění přírodě blízkými 

strukturami, rozvolnění koryta, protipovodňová opatření v zastavěném území se 

zlepšením morfologie koryta – LO B ř.km. 0,0-20,3   celý tok - od pramene ve 

VVP Jince až po soutok s Úslavou

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/34 Hadovka – LO B ř.km 0,0-19,5   celý tok - od soutoku s Úterským potokem až k 

pramenům

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/35 Klabava -zprostupnění jezu nad chatovou osadou v Dobřívě – LO B Klabava nad 

osadou nad obcí Dobřív

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220190 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/37 Přešínský potok - podpora eliminace migračních překážek, podpora renaturace, 

dílčí revitalizační opatření - – LO B od ústí do Úslavy až po EVL Prameniště 

Přešínského potoka

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/38 Revitalizace Petrovického potoka - celá délka opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/39 Revitalizace Kolešovického potoka - celá délka opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/40 Revitalizace Lišanského potoka - po soutok s Červeným potokem ř.km 9,5 - 17,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/41 Zprostupnění jezu Roztoky řkm 63,1 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno LO BER220078 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/42 Revitalizace LP Vuznice pod Bělčí - celá délka opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/43 Revitalizace PP Vuznice Na Lubech - celá délka opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/44 Revitalizace PP Vuznice pod Bělčí  celá délka opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/45 Zprostupnění jezu Černošice, řkm 8,140 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

nezapracováno realizováno a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/46 Revitalizace toku a nivy Berounky Černošice – Zbraslav – ř.km 0,0 - 8,2 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/47 Studie protipovodňové ochrany v povodí Klabavy - celá délka opatření opatření PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

nezapracováno realizováno a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/48 Revitalizace Rakovnického p. po Rakovník – ř.km 21,0 - 36,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/49 Zprostupnění jezu Kočkův mlýn řkm 80,7 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220190 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/50 Zprostupnění jezu Šlovice řkm 77,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220190 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/51 Zprostupnění jezu Sýkořice řkm 50,995 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno LO BER220085 a a a
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22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/52 Revitalizace Chumavy Neumětely – Libomyšl – ř.km 0,0 - 8,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/53 Revitalizace Strašeckého potoka – ř.km 0,0 - 4,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/54 Revitalizace toku a nivy Berounky pod Berounem – ř.km 30,0 - 30,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nerealizovatelné - viz studie 

proveditelnosti

a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/55 Studie revitalizace toku a nivy Berounky Dobřichovice – Mokropsy – ř.km 11,0 - 

16,0

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/56 Revitalizace toku a nivy Berounky Černošice – Zbraslav ř.km 8,2- 11,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/57 Studie revitalizace toku a nivy Berounky Černošice – Zbraslav – ř.km 0,0 - 11,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/58 Revitalizace Karlického potoka horní část - ř.km 5,5 - 10,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/59 Revitalizace Karlického potoka Karlík – Dobřichovice – ř.km 0,0 - 2,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/60 Migrační zprostupnění Rakovnického potoka od ústí do Berounky po Rakovník 

– ř.km 0,0 - 22,0

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/61 Přírodě blízká rozvolnění řečiště Berounky Roztoky u Křivoklátu – Beroun – 

ř.km 36,0 - 62,0

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/62 Renaturace Karlovského potoka a přítoku – ř.km 0 - 2,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno LO BER220122 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/63 Revitalizace a zprostupnění Habrového potoka v Nižboře - ř.km 0,0 - 1,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/64 Revitalizace Vokačovského potoka – ř.km 0,0 - 2,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/65 Přírodě blízká úprava Litavky Jince – ř.km 25,0 - 27,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/66 Přírodě blízká úprava Stroupinského potoka ve Hředlích – ř.km 2,5 - 4,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/67 Migrační zprostupnění a renaturace Stroupinského potoka  - ř.km 0,0 - 2,5 a 4,0 

- 7,0

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/68 Revitalizace Počapelského potoka – ř.km 0,0 - 5,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/69 Revitalizace povodí Suchomastského potoka – ř.km 3,2 - prameny opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno LO BER220134 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/70 Revitalizace Dibřího potoka – ř.km 0,0 - 3,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a
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22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/71 Zlepšení stavu koryta Berounky v Berouně – ř.km 34,0 - 37,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/72 Zlepšení  průtočnosti a ekologického stavu koryta Berounky Řevnice - Lety – 

Dobřichovice – ř.km 16,0 - 20,0

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/73 Renaturace horního toku Svinařského potoka a Vodického potoka – ř.km 7,2 - 

10,5

opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/74 Přírodě blízká úprava Svinařského potoka v Zadní Třebani – ř.km 0,0 - 3,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/75 Revitalizace Bubovického potoka – ř.km 3,5 - 5,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/76 Renaturace Tuchlovického potoka – ř.km 0,0 - 5,0 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/77 Revitalizace Rozdělovského potoka a jeho přítoků – ř.km 0,3 - 2,8 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

odmítnuto nesouhlasí správce VT a a a

22.6.2015 AOPK ČR 32489/2015-PVL/78 Revitalizace Loděnice u Kalspotu – ř.km 35,0 - 36,5 opatření opatření mimo PPO 06575/SOPK/2015/A

OPK

zapracováno nový LO BER220189 a a a

18.6.2015 PIKVÍTEK Ing. Josef 

Vítek - projektová a 

inženýrská kancelář

32078/2015-PVL Návrh na zařazení opatření Nučice - dostavba kanalizace, rekonstrukce a 

intenzifikace ČOV

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207031 a a a

18.6.2015 PVS a.s. 31006/2015-PVL/15 Návrh na doplnění opatření PČOV Lipence - modernizace a zkapacitnění opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207047 a a a

18.6.2015 PVS a.s. 31006/2015-PVL/9 Návrh na doplnění opatření PČOV Lochkov  - rozšíření opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207046 a a a

22.6.2015 Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/1 Návrh na doplnění opatření Protipovodňové opatření - Kozolupský ostrov opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218063 a a a

22.6.2015 Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/2 Návrh na doplnění opatření kanalizace - návrh na opatření na odstranění 

zatápění objektů ve spodní části obce

opatření opatření PPO zapracováno nový LO BER218063 a a a

22.6.2015 Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/3 Návrh na doplnění opatření ČOV Kozolupy, Bdeněves a M. Touškov - 

revitalizace

opatření opatření mimo PPO zapracováno nový LO BER207036 a a a
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