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OPATŘENÍ OBECNÉ POVaHY
Ministerstvo zemědělsWí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254Da01 Sb., o vodiách a o zméně něktených zákon& (vodní zákan), ve znění
pozdějších předpisů, posfupem podle ustanovení § 17 L až l74 záú<onaó. 500Da04 Sb,, správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodniho zá,Jr'ona, vsouladu
s vyhláškou č. 24l20l1 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
ve anění pozdějších předpisů:

L
ze dne

vydává Národni plán povodí Dunaje, schválený usnesením vlády Českérepubliky
.... č. ...,

obsahujícív přiloze uvedené kapitoly IY. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody

a chráněné oblasti vánané na vodní prostředí, a to kapitoly:

IV.l Cile

pro ochranu a zlepšování stavu povrchoqých vod, podzemních vod a vodních

ekosystémů )

lY.2 Cílepro hospodaření s pwrchornými apodzemními vodami

a

udržitelnéažívánítěchtovod

pro zajištěnívodohospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměru a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke sníženínepřírnivých účinkupovodní,
IV.5 Cíle ke sníženínegřízni\rých dopadů hydrologického sucha,
av

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

které tvoří v/rokovou ěást tohoto opaťení obecné povahy

ajsoujeho nedílnou součástí.

il.

Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství,
spisová zn. l4YH5402l2a15-15l20, čj. l54l2al6-MZE-|5120 ze dne l2. ledna 20l6, kterým
byl vydán Národní plán povodí Dt,naje, schválený usnesením vlády Českérepubliky ze dne
21. prosince2OL5 č. l083.

ODŮVODNĚNÍ
je vydáván v rámci přezkoumávžní a *tua|izace
porrodí
Dunaje, který byl schválen usnesením vlády České
str{vajícíhoNarodního-plránu
republiky č. 1083 ze dne 21. prosince 2075. Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zál<ona se
plány povodí aktualizujíYaždych 6 let ode dne jejich sctrválení. Národní plán povodí Dunaje
byl Ministerstvem zemědělství vydán opatřením obecné povahy ěj. l5U2a|6-\tUE-I5l2a ze
dne 12, ledna2O1ó.
Národní plán povodí Dunaje

Odůvodnění Národního plánu povodí Dunaje obsahují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
L Charakteristiky části rnezinárodní oblasti povodí naúzemíČeskérepubliky,
lI. Přehled význarnných vlivu a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních
vod,
III. Monitoring a hodnocení stavu,

IV.6 Návrh zvláštních a méně přísných cílů,
VI. Ekonomická analýzaužívánívod, a
VII. Doplňující údaje,
kteréjsou nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy.

Návrh Národního plánu povodí Dunaje byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
vodního zákona a ustanovenim § l9 vyhlášky č. 24l20l l Sb., o plánech povodí a pláneclr pro
zv|ádání povodňových rizik, ve znění pozdějšíchpředpisů, zpřístupněn společně s návrhy
příslušnýchplánů dílčíchpovodí a návrhem Plánu pro zvládání povodňoqých rizik v povodí
Dunaje od l8.prosince 2020 po dobu 6měsíců(do 18.června2021) uživatelůmvody
a veřejnosti k písemným připomínkárn na Ministerstw zemědělswí, Ministerstvu životního
prostředí, místně příslušných krajských úřadech a u správců povodí,

V souladu s ustanovením § t72 odst. 1 správního řádu byl náwh o paření obecné povahy
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgrány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva

zemědělství ěj.\4ZE-33afiD021-,15l2I ze dr're 28. 5.2a2I a rozeslán k vyvěšení na úředních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
Dotčenéosoby byly vyzvány, aby k návrhu opaření podávaly písemnépřipomínk} ve lhůtě
do 18. června 2021, Podleustanovení § 115aodst.3 vodního zákanaseustanovení§ l7zodst. 5
správního řádu nepoužij e.
Vypořádání přioomínek
(bude daplněno)
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Ve smyslu ustanovení § l73 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek. Podle tlstanovení § 173 odst, 1 správního řádu opatření obecné
Povahy nabývá ÚČinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky. Do opatření
obecné povahy ajeho odůvodnění můžekaždýnahlédnout u správního orgánu, ktery opatření
obecné povahy vydal.

[oprávněná úředníosoba|
[funkce]

Příloha
náwh Nrirodn{ho plrinu povodí Dunaje
http://eagri.czlpublic/web/mzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaciobdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-planu.html

Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředníchdeskách sprrávního
orgilnu, ktery opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadův obcích, jejichž správní obvod
leŽÍ v povodí Dunaje, které se tímto žádají o vyvěšení na srných úředníchdeskách
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

obecní tňad

r*

l

ěezuua

2Dz1

Vyvěšeno dne

2..

Sejmuto dne

4z. čgz,wtn 2.02.4

Dolní Ví!ím*č
tč0 373 656

0B§Or\ií

Dolní Vilín.ečl
lČo373 656
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Mgr, Ladislav Faígl
221812831

Ladislav. Faigl@mze.cz
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ADRESA: Těšnov

65117 ,

Nové Město,

1

'!0 00 Praha

1

DATUM: 28.5"2a21

Veřejná vyhláška

ozNÁMENí o nÁvnzícn opnrŘeNí oBEcENÉ povAHy
a

vÝzv a K upLATNĚttí pŘlpoMíNEK
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona é.254l2a01 §b., o vodách a o změně něktených zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst, 1 zákona ě, 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Na základě ustanovení § 24 odst, 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchorr,ých a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení
nepííznivych účinkůpovodní a sucha, pro hospodaření s povrchouými a podzemními vodami
a udžitelnéužívánítěchto 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 dosaženíuvedených cílů,a to v kapitole
V. §ouhrn programu opatření k dosaženícílů,a stanoví strategiijejich financovánív kapitole
Vl. Souhrn ekonomické analýzy užívánívod.
Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosaženívycházejízpodkladů, hodnocení a úvah, které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, l, Charakterístiky ěásti
mezinárodníoblastipovodí naúzemíČeskérepubliky, ll. Přehled významných vlivů a dopadů
lidské činnosti na stav povrchov,ých a podzemních vod, lll. Monitoring a hodnocení stavu, lV.6
Návrh zvláštnícha méně přísných cílůa Vll. Doplňující údaje.
Je navrženo opatřením obecné povahy vydatzvýše uvedených národních píánůpovodí část
kapitoly lV,, a to lV-1 Cíle pro ochranu a zlepšování slavu povrchouých vod, podzemních vod
a vodních ekosystémů,lV.2 Cíle pro hospodaření s povrchouými a podzemními vodami

a udĚitelné užívánítěchto vod pro zajištění vodohospodářslqých služeb, lV.3 Cíle pro
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, lV.4 Cíle ke sníženínepříznivých
účinkůpovodní, lV.5 Cíle ke sníženínepřízniuých účinkůdopadů hydrologického sucha,
a kapitolu V. §ouhrn programu opatření k dosaženícílů.Ostatní kapitoly budou souěástí
odůvodnění.
Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo do!ýká zájmů uživatelů
vlastníkůvodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správců
vody, znečišťovatelů,
vodních toků a obcí.

v úplnémznění jsou
Ministerstva zemědělství

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a

zveřejněny

na elektronické úřední desce

íhEpi/leaqri.czlpublic/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/).

Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, Těšnov 65117, Praha 1, v informaóní kanceláři (místnost ě. 3),

Podle ustanovení § 172 odst.4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotěeny, uplatnit u správního orgánu písemnépřipomínky. Připomínka by měla přiměřeně
splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji
podává, které věci se týká a co se navrhuje, Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního
řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákana vylouěeno.
Ministerstvo zemědě]ství tímto vyzývá dotčenéosoby, aby

k

předmětným návrhům

opatření obecné povahy podávaly písemnépřipomínky na adresu Ministerstvo
zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňouých opatření, Těšnov 65117,
11000 Praha 1. Kpodání připomínek se stanovujev souladu s ustanovením § 172 odst.
ve spojenís ustanovením § 39 odst. 'l správního řádu lhůta do í8. června 2a21,

lng. Alena

Binhacková
Digitální podpis:
28.05.2O21 O9:12

lng, Alena Binhacková
ředitelka odboru

Přílohy - pro zveřejnění způsobem urnožňujícímdálkový přístup

-

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Návrh opatření obecné povahy b vydání Národního plánu povodí Odry
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na územíČeské
republiky
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Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou bezodkladně, neipozděii však po dobu
do í8. června 2021 na úředních deskách Ministerstva zemědělství

od 2. června 2a21
a obecních úřadů.

Obecní úřady a$ezdní úřady se tímto žádaý o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních
deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícímdálkouý
přístup.
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inisterstvo zemědělství

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
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