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OPATRENI OBECNE POVAHY

Ministersivo zemědělstvíjako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst, 4
zákona č.254/2001 Sb,, o vodách a o změně někt§ryich zákonů (vodní zákon), ve zněni
pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § J 7l až l74 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějšich předpisů, a ustanovení § 115a odst, 3 vodního zákona, v souladu
s vyhláškou ě.24/201l Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
ve znění pozdějších předpisů:

L

Wdává Nářodni plán povodi Odry, schválený usnesením vlády České republiky č, 31
ze dne 19. ledna 2022.

obsahující v přiloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povřchové vody, podzemní vody
a chřáněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV,l Cí|e pro ochranu a zlepšováni stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních

ekosystémů,
lV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udžitelné užívánitěchto vod

pro zajištění vodohospodářských služeb,
lV,3 Cíle pro zlepšováni vodních poměrů a ochranu ekologické stability,
lV,4 Cíle ke sníženi nepříznivých účinků povodní,
Iv.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha.

a v přiloze uvedenou kapitolu v. souhrn programu opatření k dosažeíí ci|ů,

které tvořivýrokovou část tohoto opatření obecné povahy ajsoujeho nedílnou součástí,



Il.
Toto opatření obecné povahy zrušuje opatřeníobecné povahy Ministerstva z€mědělství.

spisová zn, l4VH5399/20l5-15120, čj. 15212016-MZE-15\20 zedne 12. ledna20l6, kteqim
byl vydán Národni plán povodí Odry, schválený usnesením vlády České republiky ze dne
21, prosince 20l5 č. l083.

ODUVODNEN í

Národní plán povodí odryje vydáván v rámci přezkoumáváni a aktualizace srivajícího
Národního plánu povodí Odry, který byl schválen usn€sením vlády České republiky č. l083
ze dne 21. prosince 20]5, Podle ustanovení § 25 odst, 3 vodního zákona se plány povodí
aktualizují každých 6 let ode dnejejich schválení. Národni plán povodí odry byl Ministerstvem
zemědělství vydán opatřením obecné povahy čj . l52l20l6-MZE-15120 ze dne 12.|edna 20|6.

Odůvodnění Národního p|ánu povodí Odry obsahují v příloze uvedené kapitoly
Uvod
I. Charakteristiky části mezináťodní oblasti povodí na území České republiky,
lI. PřehIed významných vl;vů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních
vod,
III. Monitoring a hodnocení stavu,
Iv.6 Návrh zvláštních a méně přísných cilů,
VI. Ekonomická analýza užívání vod. a
Vll. Doplňu.jící údaje,

kteréjsou nedilnou součástí tohoto opatř€ní obecné povahy.

Návrh Národního plánu povodí Odry byl v souladu s ustanovením § 25 odst, l písm. c)
vodního zákona a ustanovením § J 9 vyhlášky č.24l20ll Sb,, o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, Zpřístupněn společně s návťhy
příslušných plánů dílčích povodi a návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
odry od ]8. prosince 2020 po dobu 6 rrrěsíců (do t8.června2021) uživatelům vody
aveřejnosti k písemnýrn připomínkám na Ministerstvu zemědělstvi, Minist€rstvu životního
prostředi. místně příslušných krajských úřadech a u sptávců povodí,

V sollladu s ustanovením § l72 odst. 1 správního řádu bylnávth opatřeníobecné povahy
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministeťstva
zemědělství čj. MZE-33053/2021-15121 ze dnc 2a. 5_ 202l. a rozeslán k vyvěšení na úř€dních
deskách obecních úřadů v obcich, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká,
Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě
do l8. čeívna 202] , Podle ustanovení § l l5a odst, 3 vodniho zákona se ustanovení § l ?2 odst. 5
správního řádu nepoužije.

Vypořádání ořioomínek;
Vzhledem k tomu, že období pro podávání pisemných připomínek k návrhu opatření

obecné povahy probihalo v době, kdy návťh Národního plánu povodí Odry byl zpřistupněn
uživatelům vody a veřejnosti k pisemným připomínkám, byly připomínky z obou těchto
procesů považovány za ťovnocenné.
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Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Nár,odního p|ánu povodí Odry, které
obsahuje přehled podaných připominek a změn. které byly v jejich důsledku provedeny
v návřhu národního plánu povodí Odry, je přílohou tohoto opatřeni obecné povahy a tvoři
nedílnou součást jeho odůvodnění. oznámení o zveřejněni vyhodnoceni připomínek bylo na
základě ustanovení § 19 odst, 4 vyhlášky č, 24l20Il Sb,, o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik. ve znění pozdějších předpisťr, pód č:, MZE-4808412021-15121
zveřejněno od l7, 8, 202l po dobu 30 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělstvi.

Návrh Národniho plánu povodí odry byl upraven na základě připomínek uživatelů vody
a vořejnosti, dotčených osob a dotčených orgánů podaných při výše uvedených procesech. Dále
byl upraven na základě připomínek podaných v ťámci meziresortniho připomínkového řizení,
které proběhlo před schválením Národního plánu povodi odry vládou. Vyhodnoceni těchto
připomínekje přílohou tohoto opatření obecné povahy.

PoUčENÍ
Ve smyslu ustanovení § l73 odst, 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze

podat opravný pťostředek. Podle ustanovení § l73 odst. l správniho řádlr opatření obecné
povahy nabývá účinnosti patnáctýnr dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření
obecné povahy ajeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, kteď opatření
obecné povahy vydal.

Přílohy
1. Národniplán povodíodry htlDs://caqli.czlDublic/lveb/mze/vodaiDlanovani-v-oblasti-vod/x3,

Dlanovaci_obdobi/Zvercinenc-iníbrmace/narodni-Dlan_Dovodi/Darodni-Dlan Dovodi-odry.himl
2. Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Národrrího plánu povodi Oc|ry

h||n§: /ea*ri,.rnUh||C $cL'fi|e 082qq4,V\||odnoceni_Drinonlinck oD|{^,DdI
3. vyhodnocení připomínek podaných k Náťodnimu plánu povodi Labe, Národnímu plánu

povodí Dunaje a Národnimu plánu povodí odry v rámci meziresofiního připomínkového
řízení ht!Ds://eaer;, czlDubl;c/*,eb/fi lc/69.{55,1/ 5 B4 wporadani DtiDominek VLADA.Ddf

Ing, Alena Binhacková, v. r.
ředite]ka odboru

vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
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oznamuje se veřejnou lThláškou vyvěšenou po dobu l5 dnů na úředních deskách správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcích,jejichž správní obvod
leží v povodí odry, které s€ timto žádají o vyvěšení na svých úředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

obecníúřad /Úřad lněsl}se |\4é§l5ký úřad Mag;§lrár mésla / újezdniúiad
LLu h /,'l-

vyvěšeno dne -7/, / z-2z
Sejmuto dne
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