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Příloha č. 1 

Procentní podíly příjmů města Kostelec na Hané na celkových příjmech 

za rok 2007 – 2011 

Položka 
Rok – podíl v % 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Daňové příjmy 23 779 65 26 008 60 21 747 42,7 23 606 66,3 24 148 52 

Nedaňové příjmy 4 760 13 4 339 10 4 810 9 5 055 14 5 084 11 

Kapitálové příjmy 1 017 3 221 0,5 154 0,3 231 0,7 0 0 

Přijaté dotace 6 921 19 12 533 29,5 24 105 47 6 582 19 16 959 37 

PŘÍJMY CELKEM 36 477 100 43 101 100 50 816 100 35 474 100 46 191 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané za rok 2007 – 2011. 
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Příloha č. 2 

Procentní podíly výdajů města Kostelec na Hané na celkových výdajích 

za rok 2007 – 2011 

Položka 
Rok – podíl v % 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Běžné výdaje 24 949 79 27 165 63 28 698 46 26 469 88 26 987 94 

Kapitálové výdaje 6 483 21 15 797 37 33 709 54 3 674 12 1 598 6 

VÝDAJE CELKEM 31 432 100 42 962 100 62 407 100 30 143 100 28 585 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané za rok 2007 – 2011. 
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Příloha č. 3 

Výčet právních předpisů týkající se úseku vodního hospodářství1 
 
Nařízení: 
- nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, 
Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky 
- nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, 
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 
- 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 
- nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu 
jakosti těchto vod, ve znění vyhlášky č. 169/2006 Sb. 
- nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská 
pánev a Kvartér řeky Moravy 
- nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a 
postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní 
- nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 
vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
 
Vyhláška: 
- vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění 
vyhlášky č. 93/2011 Sb. 
- vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového 
přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 
- vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
- vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
- vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve 
znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 
- vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně  
- vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území 
- vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána 
plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

                                                 
1 Ministerstvo životního prostředí ČR: Platná legislativa [online]. [cit. 2012-03-14]. Vodní hospodářství. 
Dostupné z WWW:  
˂ http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=2#2˃. 
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- vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí 
- vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb. 
- vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních 
vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy 
- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro 
vodní bilanci 
- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků 
- vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 
vyhlášky č. 255/2010 Sb. 
- vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 
367/2005 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru 
nemovitostí České republiky 
- vyhláška 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 
- vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 
- vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod 
 


