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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O VYPÁruÍ OPnrŘENÍ OBECNÉ POVRHY

iVlinisterstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějŠích předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1zákona č.50012004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj MZE-
6999912021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe,
opatření obecné povahy čj MZE-700a112021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterym vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy ďl. MZE-700O3|2021-15121ze dne
28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatřeníobecné povahy zveřejnit na úřednídesce
v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělstvía úředních deskách všech
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné povahy
musí blit zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy jsou v úplném znéní zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (https://eaqri.czlpublic/web/mzeluredni-deskv/ministerstvo-
zemedelstvilministerstvo-zemedelstvi).

Do opatřeníobecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozítelefonické dohodě
v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65117, Praha 1, na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření, v oddělení vodohospodářské politiky.

Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami
a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování
vodních poměrŮ a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole
lV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to



v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílú, a stanoví strategiijejich financování
v kapitole Vl. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod,

Výše uvedenó cíie a opatření k jejich dosažení ltycházejí z podkladú, hodnocenía úrrah, které
jsou podrobně popsány rr národních plánech povodív kapitolách Úvod, l" Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povoclí na území České repubtiky, ll, Přehled významných vtivů a ctopaclů
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, lll. A/]onitoring a hodnocení stavu,
a Vll. Doplňující údaje,

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů
vody, znečišt'ovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správcú
vodních toků a obcí,

Ing, Alena
Binhacková
Digitální podpis:
28.01.2022 12:41

lng. Alena Binhacková
ředitelka odboru

Přílofty - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový příste.rp
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- Opatřeníobecné povahy o vydání Národního plánu povodíOdry
- Opatřeníobecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
- Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na územíČeské republiky

Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách
Ministerstva zemědělstvía obecních úřadů a újezdních úřadů.

Obecní úřady a újezdní úřady se tímto žádqí o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh) na
svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně přílohy, která se jich územně
dotýká, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úřad / Úřad městyse / N/ěstský úřacl / Magistrát města / Újezdní úřad

vyvěšenodne J g,,hu, ,fiLr*c Vítkoirice
tč, cr:zazt;o, Dlč czn0276260
5l2 .]B Vítktlvice v Krk. 243
lri. 4ti1 5ts2 730
o bec@vitkovicevktk.cz
www.vitkovicevkrk.cz

Sejmuto dne Aa, l &ozu
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VyřizLrje: Mgr. L.adislav Faigl
Teleíbn: 221812831
E-mail: laclislav.fzrigl(rt)tnze.cz

V Praze dne 28. 0I.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Mirristerstvo zelněclělství jako přislLršrrý správníorgátr ve stnyslu ustatrovení § 25 otlst.4
zákona č. 25412001 Sb., o vodách a o ztněně někter}ch zákonťr (vodní zákon), ve znění
pozdějšíclr přcdpisťr, postupcm podle ustanovení § 171 až l74 zákona č. 50012004 Sb., správni
řád, ve znéní pozdějších předpisťr, a Llstanovení § l15a odst. 3 vodního zákona, v sottladu
s vyhláškorr č. 24l20l l Sb., o pláneclr povodí a pláneclr pro zvládání povodňových riztk,
ve znění pozdeišiclr př,edpisťr:

l.

vydává Národní plán povodí Labeo schválený usnesenítn vlády České repLrbliky č. 3l
ze dne |9.\edna2022,

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
lV.l Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchovýclr vod, podzenrníclr vod a vodrríclr

ckosysténrťr,
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemnirni vodarni a trdržitelné uživáni těchto vod

pro zajištčni vodohospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodníclr porněrťr a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke sr,ížení rrepřízrrivých ťlčinkťl povodní,
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadťr lrydrologického sucha,

a v příloze uvedenou kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů,

které tvoř,í výrokovott čtist tolroto opatř,cní obecné povalry a jsott.|cho ncdílnou součástí.



II.
Toto clpatř,cní obccnó povalry zrLtšLrjc opatř,cní obccnó povahy Mir-ristclstva zcnrčclčlství,

spisor,á zn. l4YH5381120|5-15l20, čj. I48l20l6-MZE-I5l20 ze clne l2. leclna 20l6, kterým
byl vydán Nároclní pllrn povoclí Labe, schvillený ustresetlít-t-t vlácly C'eské republiky ze cltte
2l. prosirrce 2015 č. l083.

ODŮVODXĚXÍ

Národní plzin povodí Labe je vyclávárr v ránrci přezkoltIllitvirní a akttralizace stávajícího
Národního plánr-r povtldí Labe, ktcrý byl schválcn usncscním vlády Čcskó rcpubliky č. lO83
ze dne 2l. prosince 2015. Poclle ustanoveni § 25 odst. 3 voclnílro zá|<ona se plirny povodí
aktualizrrjí každých 6 let ocle dne jejich schválení. Nároclrríplán povodí Labe byl Ministerstvetrr
zcmčdčlství vydán opatř,cním obccnó povalry čj. l48l20|6-Mzh-l5l20 zc dne l2. ledna 2016.

Odůvodnění Národního plánu povodí Labe obsalrují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
L Charakteristiky části nrezinárodní oblasti povodí na útzemi České republiky,
II. Přehled výzriarnnýclr vlivťr a dopadťl lidské čirrnosti tra stav povrchových a poclzernních
vod,
I[I. Monitoring a hodnoceni stavu,
IV.6 Návrh zvláštních a méně přísných cílů,
V[. Ekononická analýza ttžíváni vod, a

VII. Doplňrr|ící údajc,

které jsou nedílnou součástí tohoto opatřerrí obecné povahy.

Návrh Nároclního plánLr povodí Labe byl v souladu s ltstanovením § 25 odst. l písm. c)
vodrrího zákona a ustatlovetlírn § l9 vylrlášky č,24l20l l Sb., o plánech povodí a plárrech pro
zvládáni povodňovýclr rizik, ve znění pozdějšíclr předpisťr, zpřístupněn společně s návrlry
přísltršných plánťr dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládáni povodňových rizik v povodí
Labe od lB. prosince 2020 po dobu 6 rněsícťr (do 18. června 202I) ttživatelůrn vody
a veřejrrosti k píserrrnýrn připomínkárrr na Ministerstvu zerrrědělství, Ministerstvrr životního
prosti,edí, místně příslušných krajských úř,adcch a u správců povodí.

V souladu s Ltstaltovettinr § l 72 odst. 1 správního řádu byl návrh opati,ení obecné povaliy
s odťrvodnčním po projcdnání s dotčenými orgány dotučen veř,ejnou vyhláškou Ministerstva
zemědělství čj. MZE-33053l202l- 1512l ze clne 28. 5.202l a rozeslán k vyvěšerií na úrředních
deskách obecních úrřadťr v obcích, jejichž správních obvodťr se opatření obecné povahy týká.
Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě
do 1tt. června 202 l. Podle ustanovení § 1 15a odst. 3 vodnílro zákona se tlstanovení § l72 odst. 5

správrrilro ř,ádu neporržij e.

Vypořádání připornínek:
Vzhleclern k tomu, že období pro poclávání píserrrrrých př,iporrrírrek k návrhu opatření

obecné povahy probíhalo v době, kdy návrh národrrího plánu povodí Labe byl zpřístrrpněn
uživatelťtnr vody a veř,cjrrosti k písemným připomínkám, byly připomínky z obou tčchto
procesťr považovány za rovnocenné.
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Vylrodrrocení př,ipornírlek podarlých k rlávrllu Nirroclrrílro plilnu povoclí Labc, které
obsahLrjc přchlcd poclaných připorr'ínck zr znrčn, ktcró byly v.|c,iiclr důslcdkLr provcdct-ty
v nzivrhu nároclrrího plánLr povoclí Labe, .jc přílohou tolroto opatř,ení obecné povahy a tvoř,i
Iledílnott sot"tčitst jcho odůr,,odnění, Oztrátnení o zveřejtlěrlí vyhoclnocerrí připorlrírlel< bylo rla
základě ttstanclvení s\ l9 odst. 4 l,yhlášky č.24l20l l Sb,, o pláncclr povodí a pláneclr prcl
zvláclárli povoclriových Lizik, vc znční pozdč.jších přcclpisťr, pod č.i MZE-4tl0841202|-l5l2l
zveř'ejněno ocl l7. 8,202l po dobu 30 dnů naťrř,eclrríclescc Ministerstva zcrnědělstvi,

Návrlr Nzirodnílro plánLr povoclí Labc byl Lrpravcn na základč připorninck Lrživatclů vocly
a veřejnosti, dotčených osob a dotčených orgánťr poclanýcli přivýše Lrvedených procesech. Dále
byl upraveri rra zlrkladě připonlínek poclarrýclr v rátllci trleziresortního připorrlíIlkovélro Yízení,
které proběltlo před schválerrím Národního plánrr povtlclí Labe vládoLr. Vyhodnocení těchto
připomíncl<.|c přílohou tohoto opatřcní obccné povahy.

poUČBi,,rÍ

Ve smys|Lr ustanovení § l73 odst.2 správního řádu proti opatřerrí obecné povahy nelze
podat opravlrý prostř,eclek. Podle ustanoveni § l73 oclst. l správrrílro řádu opatřerrí obecné
povalry nabývá ťrčinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření
obecné povalry a jeho odůvodnění může každý nalrlódrror"rt u správního orgánu, ktery opatřcní
obecné povahy vydal.

Ing. Alena Binhackováo v. r.
řeclitelka oclboru

vodohospodářské politiky a protipovodňových opatřerrí

Přílohy
l . Národní plán povodí Labe https://eagri.czlpr-rblic/web/n-rzelvo<lai plarrovani-v-oblasti-vodix3-

plirrrovaci-obclobi/zverejrrene-infbrrnace/narodni-plarr-povodi/naroclni-plan-povocli-labe.htrn1
2. Vyhodrrocerrípřipornínek podaných k rTávrhu Národního plánrr povodí Labe

https://eagri.czlptrblic/web/tile/(l8299 l,/VylrodnoceniJriponinek:LABE.pc]f
3. Vyhodrrocení připornírrek podaných k Národnirnu plárru povodí Labe, Národrrírnu plánu

povodí Dunaje a Národnírnu plánu povodí Odry v rámci meziresortního připomínkového
řízcní lrttps;//eagri.czlnublic/web/file/694554L5_B4_vyporaclani_priporninek_VLADA.pdl'
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Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenor,r po dobu l5 dnů rra ťri,edníclr deskáclr správního
orgátru, který opatření obecrlé povalry vyclal, a obectrích úřaclťr v obcíclr, jejichž sprirvrri obvocl
leží v ptlvoclí Labe, které se tírr'to žirdají o vyvěšení na svýclr úřoclniclr deskáclr

M i n isterstvo zerlěděl ství

Vyvčšcno clnc

Sejnruto drre

Obecrií úiac] l Úř,ad nrěstyse / Městský úřad / Magistrát tněsta / Újezdní úřacl

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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Ministerstvo
Těšnov 65l17,1

Ie|.221

Spisová ztt. MZE-229 681202l - l 5 12 I

č: MzE-70003l202I-15I2l

Vyřizuje: Mgr, Ladislav Faigl
Telefon: 22181283I
E-mail: ladislav.faigl@mze.cz

zemědělství
It0 00 Pralra l

8lllll

Y Praze dne zs. 1.2022

OPATŘENÍ OBECNE POVAUY

Mirristerstvo zerrrědělstvíjako příslLršrrý správrrí orgán ve smyslu ustalroveni § 25 oclst. 4
zákona č. 2541200l Sb., o vodáclr a o změně někter}clr zákonťr (vodní zákon), ve zněni
pozdčjších př,edpisŮ, postupem podle ustanovcní § 17I až |74 zákona č. 50012004 Sb., správní
ř'ád, ve znění pozdějších předpisťr, a tlstanovení § l15a odst. 3 vodního zákona, v soltladu
s vyhláškou č. 241201 1 Sb., o pláneclr povodi a plánech pro zvládání povodňových rizlk,
vc znční pozdějšíclr př,cdpisů:

l.

vydává Národní plán povodí Odry, schválený usnesením vlády České republiky č. 31
ze dne 19. ledrla 2022,

obsahující v příloze uvedené kapitoly tV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
lV.l Cíle pro oclrranu a zlepšování stavu povrclrových vod, podzernnícli vod a vodních

ckosysténrťt,
IV.2 Cíle pro lrospodaření s povrchovýrni a podzemními vodatni a udržitelné uživáni těchto vod

pro za.j ištční voclolrospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodníclr porněrťr a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snížení nepřízrrivých úlčinkťl povodní,
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivýclr dopadťr hydrologického sucha,

a v příloze uvedenou kapitolu V. Stluhrn programu opatření k dosažení cílů,

ktoré tvoř,í výrokovott část tolrotcl optrtřcní obecné povalry a jsou jeho ncdílnou sorrčástí.



II.
Toto opatř,ení obecnó povahy zrr"ršuje opatření obccné povahy Ministerstva zenrědčlství,

spisová zn. I4YH5399120I5-15l20, čj. I52l20l6-MZE-|5l20 ze dne 12. leclna 20l6, kterým
byl vydán Nároclni plán povodí Otlry, schválený usnesením vlády České republiky ze dne
21. prosince 20l5 č. l083.

ODŮVODXĚNÍ

Národrlí plárr povodí Odry jc 1,yclávirn l rátrrci př,ezkourllál"ání a aktualizace stávajicího
Nároclníl-ro plánLr povclclí Odry, ktcrý byl schválcn usncscním vlády Českó rcpubliky č. l083
ze clne 21. prosince 2015. Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona se plány povodí
aktr-ralizrrjí každých 6 let ocle <1ne jejich schvitlení. Nároclníplán povodíOdry byl Ministcrstvetl-t
zcmčdčlstvívyclán opatř,cním obecné povahy čj.152120|6-MZE-l5120 zc dnc l2. lcclna 20l6.

Odůvodnění Národnílro plánu povodí Odry obsahuií v příloze uvedené kapitoly
Úvod
I. Chartrkteristiky části mezinárodni oblasti povodi na území České repLrbliky,
IL Přehlecl výzrlamrrých vlivťr a clopadťr lidské činriosti tra stav povrclrových a poclzet-nníclr
vod,
ltI. Monitoring a hodnocení stavu,
IV.6 Návrh zvláštníclr a méně přísných cilů,
Vl. Ekorrom icl<á analýza uživáni vod, a

VII. Doplňrr|ící údajc,

které jsou nedílnou sor"rčástí tohoto opatření obecrré povahy.

Návrh Národnílro plántr povodí Odry byl v soLrladLl s Llstanovenírn § 25 odst. l písm. c)
vodnílro zákona a Ltstatlovenínr § l9 vyhlášky č.24l20l l Sb., o plánech povoclí a plárrech pro
zv\ádáni povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisťr, zpřístLrpněn společrrě s návrhy
příslušných plánťr dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládáni povodňovýclr rizik v povodí
Odry od l8. prosince 2020 po dobu 6 tr-rěsíců (do 18. června 202l) uživatelůrn vody
a veř,ejnclsti k písenrnýnr připornírrkárrr na Ministerstvu zerrrědělství, Mitristerstvu životnílro
prostř,edí. rnístně příslušnýclr krajských úřadccli a u správců povoclí.

V souladr-r s ustattovetrím § l72 odst. l správnílro řádu byl ntivrh opatř,errí obecrlé povahy
s odťrvodnčním po pro.jcdnání s dotčenýnri orgány doručcn vei,ejnou vylrláškou Ministcrstva
zemědělstv i čj . MZF,-33053l202l - l 5 l 2 l ze dne 28 . 5 . 2021 a rozeslán k vyvěšení rra úrřeclních
cleskárch obecrrích úřaclů v obcíclr, jejichž správních obvoclů se opatř,ení obecrré povahy týká.
Dotčené osoby by|y vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písernné připornínky ve lhťrtě

do 1tt. června 202l. Podle ustanovcní § 1 l5a odst. 3 vodního zákona se ltstanovení § l72 odst. 5

správního řádu rreporržije.

vypořádání př,iporrrínek:
Vzhledern k totnu, že období pro podávání písenrných připonlírrek k rrirvrhu opatřerrí

obecné povahy probíhalo v době, kdy návrh Národrrilro plánr_r povodí Odry byl zpřístupněn
uživatclůrrr vody a vcřcjnosti k písernrrým připomínkám. byly připomínky z obou těchto
procesťr považovány za rovnocenné.
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Vylrodnocerlí př,iporníllek poclaných l< rlirvrhLr Nirroclrrího plirrrtr por.odí Odly, l<teré
obsalrrrjc přclrlcd podanýclr připon-rínck a zlrrčn, ktcró byly v.jc.jiclr důslcdktr prclvcdcny
v nzivrhu nároclnilro plánLr povoclí Odry, je přílohoLr tolroto opatř,erlí obecné povahy a tvoř,í
rteclílnolt součást.jeho oclůvoclněrlí, Oztlátrrení o zveřejrlěrlí vyhodnocerlí připorrlírlel< bylo na
záklac'lč ltstanovení § l9 odst. 4 vylrlášky č.24l20l l Sb., o plitrreclr povoclí a plánech pro
zvlitd[ttti povodňovýclr rizil<, vc znční pozdčjších přcclpisťr, pod č.1 MZE-4ll084l2()2I-15l2l
zveř'ejněno ocl l7. 8.202l ;lo dobtr 30 dnťr na úrřední desce Ministerstva zerlrědčlstvi.

Návrlr Národního plánu povodí Oclry byl ttpravcn na základč př,iponrínck Lrživatclů vody
a veře.jnosti, dotčených osob a dotčených orgánťr podanýclr při výše Lrvedených procesech. Dále
byl upraven na základě připornínek podarrých v rát-tlci tneziresortnílro připornírrkovélro Yizeni,
které proběhlo před schváler-rím Národního plánu povtldí Oclry vládou. Vyhodnocerrí těclrto
připornínck.jc přílohou tolroto opatř,cní obecné povalry.

poUČBi,,rÍ

Ve srnysltt ustanovení § l73 odst.2 správního řádLr proti opatření obecné povahy nelze
podat opravrrý prostředek. Podle ustanovení § l73 odst. 1 správlrího řáilu opatření obecné
povalry nabývá účinnosti patnáctým dnenr po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, Do opatř,ení
obecnó povahy a jcho odůvodnční můžekaždý nahlódnor,rt tr správnílro orgánu, který opatřcní
obecné povahy vydal.

[ng. Alena Binhacková,v. r.
ředitelka odboru

vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Přílohy
1. Národní plán povodí Odry https://eagri.czlpublic/web/rnzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3-

planovaci-obclobi/zvereinene-inforrnace/narotlni-plan-povocli/rrarodr-ri-plan-povodi-clclry.html
2. Vyhodnocení připornínek podaných k r-rávrhr-r Národriího plárrr-r povodí Odry

lrttps://eagri.czlpubIic/web/í-ile/6t]2994/VyhodnoceniJrripominek:ODRA.pclť
3. Vylrodrrocení připomírrek podaných k Národriírrru plánu povodí Labe, Národnírnu plánrr

povodí Dunaje a Národnímu plánu povodí Odry v rámci meziresoftního připomínkového
íizení https ://ea gri.czlpubl iclweb/íl le/694 5 54 l _5 _B4 _vypclryrdi@
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Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenor-r po dobu l5 dnťr na ťrředních deskáclr správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcíclr,jejichž správní obvod
leží v povodí Odry, které se timto žádají o vyvěšení na svých úředníclr deskáclr

M inisterstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úíad l Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města l Újezdrú úŤad

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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Y Praze dne zs. 1.2(122

OPATŘENÍ OBECNÉ POVIHY

Ministerstvo zerněclělstvijako příslušný sprirvní orgán ve smysIu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 2541200l Sb., o vodáclr a o ztněně někter]clr zákonťr (vodní zákon), ve znění
pozdčjŠÍch předpisťr, postupem podle ustanovcní § 17I až |74 zákona č. 50012004 Sb., správní
řád, ve zněni pozdějších přeclpisťr, a ttstanovení § ll5a odst. 3 vodního zákona, v soltladu
s vyhláškott č. 24l20l l Sb,, o pláneclr povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
ve znční pozdcišíclr pi,cdpisů:

l.

vydává Národní plán povodí Dunaje, schválený ltsnesením vlády České repLrbliky
č. 31 ze clne l 9. leclna 2022,

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
lV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzetnníclr vod a vodníclr

ekosystérnťr,
IV.2 Cíle pro lrospodaření s povrchovýrni a podzemnírni vodami a Lrdržitelné uživáni těchto vod

pro zajištční vodol-rospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodníclr porněrťr a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke srríženi nepřízrrivých ťrčinků povodní,
lV.5 Cíle ke snižení nepi,íznivých dopadťr lrydrologického srrclra,

a v příloze uvedenou kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů,

ktcré tvoř"ívýrokovott část tohoto opatřcní obecné povahy a jsou.jcho nedílnou sottčástí.



II.
Totcl opatř,cní oLlccnó povalry zrr-tšujc opati,cní obccrió pcrvalry Mirristcrstva zcrrrčdčlství.

spisor,á zn, l4Y11540212015-15l20. či. I54120|6-MZF,-l5l20 ze clne l2. leclna 20l6, kterým
tryl vydirn Nárroclní plirn povoclí Dr_rrlajc. sctlvirlený Llsllesenílll vlácly České repLrblil<y ze cltlc
2l. prosince2015 č. l083.

ODŮVODXĚXÍ

Nároclrlí plán povodí Drrnajc jc vyclávárr l,rátrlci přezkclLrnlávárlí a aktualizacc
stáva.jícího Národnílro plánu povodí Durrajc. ktcrý byl sclrválcn usncscním vlády Českó
republiky č. l0t33 zedne 2l. prosince 20l5. Podle ustanovení § 25 odst.3 r,odníIro zákona se
plány povodí aktr-ralizují kažclých (l let ode dne jejich schválení. Národní plirn povodí Dunzrle
byl Ministerstvetn zerr'čdčlstvi vydán opatř,enírn obccnó povahy čj. l54l2016-MZE-l5120
ze dne l2. ledna 20l6.

Odůvodnění Národního plánu povodí Dunaje olrsahují v příloze uvedené kapitoly
Úvocl
I. Clrarakteristiky části tnezinárocltlí oblasti povodí na úzenrí České repLrbliky,
tl. Přehled významnýclr vlivťr a clopadťr lidské činnosti na stav povrclrových a poclzetrrnícll
vod,
III. MonitoI,ing a hodrrocení stavu,
IV.6 Návrh zvláštních a nrétlě přísrrýclr cílťr,
Vl. Ekonomická analýzaužívání vod, a

VII. DoplňLrj ící úrdaje,

které jsoLr nedílnor"r soLrčástí tohoto opatř,ení obecné povahy.

Návrlr Nároclniho plárru povodí Dunaje byl v souladu s ustanovením § 25 odst. l

písm. c) vodního zákona a ttstanovením § 19 vyhlášky č. 2412011 Sb., o pláneclr povodí
a plánech pro zvláclání povoclňových rizik, vc znění pozdčjších přcdpisťr, zpř,ístl"rpněn spolcčnč
s návrhy příslušrrýclr plánťl dílčíclr povodí a návrhet-n Plántr pro zvládáni povodňových rizik
v povodí Durraje od 18. prosince 2020 po dobu 6 rněsíců (do l8. června 202l) uživatelťrrr-r vody
a veřcjnosti k píscnrnýrn připomínkám na Ministcrstvu zcrnčdčlství, Ministcrstvu životrrílro
prostředí, místně pr'íslušných krajských ťrřadech a u správcťt povodí.

V souladu s ltstanovcnínr § 172 odst. l správnílro řádtr byl návrlr opatření obecné povalry
s odťrvodněním po projednání s clotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstvtt
zerněclělstvi čj.MZE-3305312021-15l2l ze dne 28. 5.202l a rozeslárr k vyvěšeni rra úř,edních
deskách obecních úrřadťr v obcích, jejicliž správních obvoclťr se opatření obecné povahy týká.
Dotčcné osoby byly vyzvány, aby k návrhu opati,cní podávaly písemné př,ipornínky vc lhťrtč
do 18, června 202l . Podle ustanovetrí § l l5a odst. 3 vodnílro zákona se ttstanovení § 172 odst. 5
správního řádu nepoužije.

V}upořátlání připomírrek:
Vzhledern k tomu, že období pro podávání píserrrných připornínek k návrhtr opatření

obccnó povahy probíhalo v době, kdy návrh Národnílro plá.nrr povodí Drlnajc hyl zpi,ístrrpnčn
uživatelťtnr vody a veřejnosti k píserrrnýrl připorriínkám, byly připomínky z obou těchto
procesů považovárry za rovnoceruré.
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Vyhcldnoccrrí připorninck poclanýclr k návrhLr Nlrrodrríhcl plántt povodí Dunajc, ktcró
obsahuje př"ehlec1 podanýclr připomínek a zrtlěn, které byly v jejich clůsleclkLr provedeny
v tlávt'hu rritrodnílro plárlLr povorlí DLrnajc, je přílohou tolroto opatření obecné povahy a tvoř,í
tleclÍlnoLr součást jelro odiivodnění. OzIránrení tl zvcř,ejrrění vylrodnocerrí připornírrek bylo na
základč ustanovcní § l9 oclst. 4 vyhlášky č, 24l20l l Sb., o pliir-rcch povocli a plárlcch prtl
zvláditt,lí povoclriových rizik, ve znění pozdějších předpisů, pod čj MZE-4808412021-1512l
zveřejněno ocl l7, B.202l po dobLr 30 dllťr na úrřeclrlí clesce Mirristerstva zerlěclělství.

Návrh Nlrrodního plánLr povodí Dunaje byl Lrpraven rra základě př,ipomínck Lrživatelů
vocly a veřejnosti, clotčených osob a clotčených orgánů poclaných při výše r.rvederrých procesech.
Dále byl tlpraven na základě připomínek podanýclr v rátnci mcziresortní|ro připornírrkového
řizcní, které probčhlo před sclrválenínr Národního plárru povodi DLrnajc vládou. Vyhodnocení
těchto připornírrek je přilohou toltoto opatření obecrré poi,,ahy.

PoUČBNÍ
Ve stnyslu ustanovetrí § l73 odst. 2 správního řirdu proti opatřerrí obecné povahy nelze

podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 173 odst. l správnílro řáclrr opatření obecné
povahy nabývá ťrčinnosti patnáctýrn dncm po clni vyvčšcní veřejné vyhlášky. Do opatř,cní
obecné povahy a jeho odťrvodnění rnťrže každý nalrlédnout Lr správnílro orgánu, který opatření
obecné povalry vyda|.

íng. Alena Binhacková,v. r.
ředitelka odborLr

voclohospodářskó politiky a protipovoclňových opatř,cní

Přílohy
1. Národní plán povodí Dunaje https:/leagri.czlpublic/wcb/rnzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3-

planovaci-obdobi/zverejnene-inforrnace/narodni-plan-povodi/narodni-plan-povodi-dunaje.html
2. Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Národního plánu povodí Dunaje

httrls://eagri.czlprrblic/web/file/682996/VvhodnoceniJripominek_DUNAJ.pdf
3. Vyhodnocení připomínek podaných k Národnírnu plánu povodí Labe, Národnímu plánu

povodí Dunaje a Národnímu plánu povodí Odry v rámci meziresoftního připomínkového
řízení https://eagri.czlpublic/web/file/694554/ 5 B4_v},poradani priponrirrek_VlADA.rldf
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Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 <tnů na úrředníclr deskách správr-rího
orgánu, kter} opatření obecné povahy vydal, a obecníclr úrřadů v obcích,jejichž správní obvod
leží v povodí Drrnaje, které se timto žádali o vyvěšcní na svých úředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úŤad, l Úrad městyse / Městský úřad / Magistrát města l Újezdní iňad,

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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