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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍO NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
a

VÝZV e K UPLATNĚN| PŘPOMÍNEK

Minisierstvo zemědělství iako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č.25412001 sb., o vodách a o změně něktených zákonů (Vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § í72 odst. 1 ákona č, 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 Návřh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje,

Na základě uslanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí §tanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosysiémů, ke snížení
nepřízniqých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchornl,mi a podzemními vodami
a udžitelné 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 opaiření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich financování v kapitole
Vl. Souhrn ekonomické anal,ýzy užívání vod.

Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházqí z podkladů, hodnocení a úvan, Řteré
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, l. Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, ll. Přehled rnjznamných vlivů a dopadů
lidské činnosti na stav povrcho\^ých a podzemních vod, lll. Monitoring a hodnocení stavu,,lV.6
Návrh zvláštních a méně přísných cílů a Vll. Doplňující údaje.

Je navrženo opatřením obecné povahy vydat z výše uvedených národních plánů povodí část
kapitoly lV., a to lV.1 Cfle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod
a vodních ekosystémů, lV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami



a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, lV.3 Cíle pro
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, lV.4 Cíle ke snížení nepříznivých
účinků povodní, lv.s Cíle ke snížení nepříznivých účinků dopadů hydrologického sucha,
a kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů. ostatní kapitoly budou součástí
odůvodnění.

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotlýká zájmů uživatelů
vody, znečišťovatelů, vlastníků Vodohospodářské infrastruktury, vlastníků Vodních děl, správců
vodních toků a obcí.

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a v úplném znění jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství(htto://eaqri.cžlpubli ).

Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, TěšnoV 65/17, Praha 1, v informační kanceláři (místnost č. 3).

Podle ustanovení § 172 odst. 4 spíáVního řádu k náVrhu opatření obecné povahy může
kdokoli, jehož práVa, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Pňpomínka by měla přiměřeně
splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji
podává, Keré věci se týká a co se navrhuje. PodáVání námitek podle § 172 odst. 5 spráVního
řádu je ustanovením § í 15a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.

Ministerstvo zemědělství tímto vyaývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo
zemědělství, odbor vodohospodářské poliiiky a protipovodňovtých opatření, Těšnov 65/17,
110 00 Praha 1. K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst, 1

ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021.

lng. Alena
Binhacková
Digitální podpis:
28.05.202,1 09:12

lng. Alena Binhacková
ředitelka odboru

Přílohy - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- Návrh opatření obécné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
- Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
- Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
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Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou bezodkladně, nejpozději však po dobu
od 2. června 2021 do 18. června 2021 na úředních deskách Ministerstva zemědělství
a obecních úřadů.

Obecní úřady a újezdníúřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních
deskách a zároveň o zveřejnění oznámení věetně příloh způsobem umožňujícím dálkový
přístup,

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úřad l tJfua-mas+vs+++.lgst§ký@

vyvěšeno an" , J, f, ,J{U /
Sejmuto dne
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