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Částka 132

312
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2015,
kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. l) se slova „p-DDT“ nahrazují
slovy „p´-DDT“ a za slovo „tetrachlorethylenu“ se
vkládají slova „ , tetrachlormethanu“.
2. V § 12 se doplňují odstavce 9 a 10, které
včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„(9) Pro látky uvedené pod čísly 2, 5, 15, 20,
22, 23, 28 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech18) musí být dosaženo dobrého
chemického stavu povrchových vod u těchto látek
do 22. prosince 2021, a to prostřednictvím programů
opatření uvedených v plánech povodí.

(10) Pro látky uvedené pod čísly 34 až 45 přílohy č. 6 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech18) musí být dosaženo dobrého chemického
stavu povrchových vod u těchto látek do 22. prosince 2027 a zamezeno zhoršení chemického stavu
v útvarech povrchových vod, pokud jde o tyto látky,
a to prostřednictvím předběžného programu opatření pro tyto látky vypracovaného do 22. prosince
2018 a konečného programu opatření vypracovaného do 22. prosince 2021, který musí být přijat
a uskutečněn bezprostředně po tomto dni, avšak nejpozději do 22. prosince 2024.

18

) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 19 až 21 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2011 Sb.
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19

) § 10 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu
povrchových vod.

20

) Příloha č. 9 odst. 5 písm. e) vyhlášky 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod.

21

) § 11 odst. 4 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

