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OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Ministerstvo zeměděIstvíjako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst, 4
zákona č.254/200l Sb., o vodách a o změně někteďch zákonů (vodní zákon), ve zněni
pozdějšich předpisů, postupem podle ustanovení § l7l až 174 zákona č. 50012004 Sb., spr.ávní
řád, ye znění pozdějších předpisů, a ustanovení § I I5a odst. 3 vodního zákona, v souladu
s vyhláškou č.24l20Il Sb,. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
ve znění pozdějších předpisů:

I.

ladává Národní plán povodí Dunaje, schválený usnesením vlády České republiky
č,3l ze dne 19.1edna2022-

obsahující v příloze uv€dené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podz€mní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí. a to kapitoly:
IV.l cíle pro ochranu a zlepšování stavu povlchových vod, podzemnich vod a vodních

ekosystémů,
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemnimi vodami a udržitelné užívánítěchto vod

pro zajištění vodohospodářských služeb.
lV.3 Cíle pro zlepšování vodníclr porrrěrů a ochranu ekologické stability.
IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní,
IV,5 Cíle ke snížení rrepříznivých dopadů hydrologického suclra,

a v příloze uYedenou kapito|u v. souhrn progřamu opatření k dosažení cilů,

l{teré woří výrokovou část tohoto opatřeníobecné povahy ajsoujeho nedílnou součástí,



tI.
Toto opatření obecné povahy zrušuj€ opatřeniobecné povahy Ministerstva zemědělstvi,

spisová zn. 14VH5402l20l5-15l20, čJ. l54l20l6-MZE-\5120 ze dne l2, ledna 20l6, kteďm
byl vydán Nářodní plán povodí Dunaje, schválený usnesením vlády České republiky ze dne
2l. prosince 20|5 č, l083.

o D ŮvoDNĚNi

Národní plán povodí Dunaje je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace
stávajícího Národního plánu povodí Dunaje, ktery byl schválen usnesením vlády České
republiky č. l083 ze dne 2l, prosince 20l5, Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona se
plány povodí aktLralizují každých 6 let ode dne jejich schválení, Národní plán povodí Dunaje
byl Ministerstvem zemědělství vydán opatřením obecné povahy čJ. l54/20l6-MZE-l5l20
ze dne l2. ledna 2016.

odůvodnění Národniho plánu povodí Dunaje obsahují v příloze uvedené kapitoly
Uvod
l. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,
II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchoqých a podzemnich
vod.
III. Monitoring a hodnocení stavu,
IV.6 Návrh zvláštnich a méně přísných cílů,
VI. Ekonomická analýza užívánivod, a
VII. Doplňujícíúdaje,

kteréjsou nedilnou součástí tohoto opatření obecné povahy,

Návrh Národního plánu povodí Dunaje byl v souladu s ustanovením § 25 odst. ]

písm. c) vodního zákona a ustanovením § 19 vyhlášky č. 24l20l l Sb., o plánech povodí
a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve zněni pozdějších předpisů, zpřístupněn společně
s návrhy příslušných plánů díIčich povodi a návťhem Plánu pťo zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje od l8. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do l8. čewna 202l) uživatelům vody
a veřejnosti k pisemným připomínkám na Ministerstvu zemědělství. Ministerstvu Zivotnihá
prostředí, místně přis|ušných krajských úřadech a u správců povodí.

V souladu s ustanovením § l72 odst, l správního řádu bylnávrh opatřen í o becné povahy
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva
zemědělství čj. MZE-3305312021-15l2l ze dne 28. 5.202l a ťozeslán k \"yvěšení na úředních
deskách obecních úřadů v obcích. jejichž správních obvodů se opatření oiecné povahy týká.
Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě
do | 8. června 2021, Podle ustanovení § l l5a odst, 3 vodního zákona se ustanovení § l72 odst. 5
správního řádu nepoužte.

vvoořádání přioomínek:

_ vzhledem k tomu, že období pro podávání písemných připonlínek k návrhu opatření
obecné povahy probíhalo v době, kdy návrh Národního plánu povodí Dunaje byl zpřísiupněn
uživatelům vody a veřejnosti k písemným připomínkám, byly připomínky Ž obou těchto
procesů považovány za rovnocenné.

ř:j _ MzE-7o00112021- 15 l21



Vyhodnoceni připonínek podaných k návrhu Národního plánu povodí Dunaje, které
obsahuje přehl€d podaných připomínek a znrěn, které byly v jejich důsledku provecleny
v nárlrhu národniho plánu povodí Dunaje, je přílohou tohoto opatřeni obecné povahy a tvoří
nedílnou součást jeho odůvodnění, oznámení o zveřejnění vyhodnocení připomínek bylo na
základě ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č, 24120]] Sb,, o plánech povodi a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znéní pozdějších předpisů, pod či, MZE-48084/2021-15l21
zveřejněno od l7. 8. 202l po dobu 30 dnťt na úředni desce Ministerstva zemědělstvi,

Návrh Národního plánu povodí Dunaje byl upraven na základě připominek uživatelťr
vody a veřejnosti, dotčených osob a dotčených orgánů podaných při výše uvedených procesech.
Dále byl upraven na základě připomínek podaných v rárnci meziresortního připomínkového
řízení, které proběhlo před schválenínr Národního plánu povodí Dunaje vládou. Vyhodnocení
těchto připomínekje přílohou tohoto opatření obecné povahy,

PoUčENÍ
ve smyslu ustanovení § l73 odst, 2 správního řádu proti opatřeni obecné povahy nelze

podat opravný prostředek. Podle ustanovení § l73 odst. l správního řádu opátření obecné
povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášký. Do opatření
obecné povahy ajeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, kter,ý opatřeni
obecné povahy vydal,

Přílohy
l. Náťodni plán povodí Dunaje hltDs://caeri.czloublic/web/mZelvoda/Dlanovani_v_oblasti_vod/x3,

pia!ovaci-obdobi/zvere]nene_informace/narodni,o1an_oovodi/narodni-plan-oovocli-clunaie,htrnl
2. Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Národního plánu povodí Drrnaj-

!ttDs|/eagri.c7]D f
3, Vyhodnocení připominek podaných k Národnímu plánu povodí Labe, Národnímu plánu

povodí Dunaje a Národnímu plánu povodí odry v rámci meziresortního připomínkového
řízen í hrtDs://eaqri.cZ], u blic/tveb/fi le/6945 54/ 5 84 WDoradani DliDomjnek Vt-AD^.Ddf

Ing. Alena Binhacková, v. r.
ředitelka odboťtl

vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

slrnna ] / 4 Cj_ MZE"7000I 12021-15 l2l



Oznamuje se veřejnou rThláškou vyvěšenou po dobu l5 dnů na úřednich deskách správního
orgánu, který opatření obecné povahy vyda|, a obecních úřadů v obcích,jejichž správní obvod
|eží v povodi Dunaje, které se tímto žádají o vyvěšeni na svých úředních deskách

Ministeístvo zemědělství

vyvěšeno dne

Sejmuto dne

obecni úřad / Úřad měsryse \.4ésrsli úřad / Magislrál mésLa Újezdní úřad
L L4 í? l /'t-

Vyvěšeno dne 3/, /, Z-2z
sejmuto dne
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