
-,ťk
/ MlNlsŤER5Ťvo zE1,1EDELsŤV

MZE /aaa4l2a21 15121

llllllill lll lll lllil lll lll ll|lllll
mze000022370888

ÚTVAR: od bor Vodohospod ář§ké politiky á
protipovodňo\.ých opatření
clsLo UTVARU] 15120

SPlsoVÁ zN.: lvlzE-2296512021-15121
MzE-2296712021-15121
MzE-2296al2o21-15121

NAŠEÓJ,: MzE-7o004l2021-15121

VYŘlzUJE: Mgr, Ladislav Faigl
TELEFoN: 221812831
E-N,,lAlL: Ladislav,Faigl@mze.cz
lD Ds: yphaax8

ADRESA] TěšnoV65/17, NoVé [,rěsto, 110 00 Plaha í

DATUM: 28. 1.2022

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

lvlinisterstvo zemědělství jako přís|ušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst, 4
zákona č.25412001 sb., o Vodách a o změně něktených zákonů (Vodní zákon), Ve znéni
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 sb,, §právní řád,
Veznění poždějších předpisů, oznamuje Vydání opatření obecné povahy čj, NiZE-
6999912021-15121 ze dne 28. |edna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe,
opatření obecné povahy €]. MzE-7o00112021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kteným Vydalo
Národní plán povodí Dunaie a opatření obecné povahy čj. N,4ZE-7000312021-15121 ze dne
28.|edna 2022, klelým vydalo Národní plán povodí odry.

Vzhledem kjejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce
V úplném znění, proto se na úřední desce l\,4inisterstva 2emědělství a úředních deskách všech
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámeni, Úplná zněni opatiení obecné povahy
musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

opatření obecné povahy jsou V úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
l\,,linisterstva zemědělství (http§]/leaqli,czlpt]bllc/Web/mze/lrednl_de§kv/fiinisterstvo,
zemedelstvi/m]nisielstvo,zemedelslVi),

Do opatření obecné povahy V listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě
V budově l\,4inisterstva zemědělství, Těšnov 65/17, Píaha l, 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 povíchovými a podzemními vodami
a udržitelné užíVání těchto Vod pro zajištění vodohospodářských služeb, plo zlepšování
Vodních poměrú a pro ochranu ekólogické stability krajiny, Tyto cíle jsou popsány V kapitole
lV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředi.
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to



v kapitole y, Souhrn programu opatření k dosažení cilů, a stanoVí strategji jejjch financování
v kapitole y/, souhrn ekonomické analýzy uživání vod.

Výše uvedené cíle a opatření kjejich dosaženíVycházejíz podkladů, hodnocení a úvah, které
jsou podrobně popsány V náíodních plánech povodí v kapitolách UVod,l. charakteristiky části
mezinárodní oblasťi povodí na územI Ceské republiky, lI- Přehled významných vlivů a dopadů
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, lll. Monitoring a hodnoceni stavu,
a Vll. Doplňující údaje.

opatřehí obecné povahy o Vydáni národních plánů povodí sé přímo dotýká zájmů uživatelů
vody, zneóišťoVatelů, Vlastníků Vodohospodářské infrastruktury, Vlastníků Vodních děl, spráVců
vodních tokú a obcí,
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Přílohy - pro zveřéinění způsobem umožňujícím dálkový přístup
- opatřeníobecné povahy o Vydání Národního plánu povodí Labe
- opatrení obecné povahy o vydání Národního plánu povodí odry
- opatření obecné povahy o Vydáni Národního plánu povodi Dunaje
- seznam obcípodle mezinárodních oblastí povodí na územi České republiky

Doručuie §e veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu í5 dnú na úředních deskách
lvlinisterstva zemědělství a obecních úřadů a újezdních úřadů,

obecní úřady a újezdnl úřady se tímto žádaji o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh) na
svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení věetně přílohy, ktérá sejich územně
dotýká, zpúsobem umožňujícím dálkový přístup,

lv]inisterstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

sejmuto dne

obecní úřad / Úiad méstyse / Měslský úřad / l\/lagistrát mésta / Újezdní úřad
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Vyvěšeno dne J /. y', /c ?, L

sejmuto dne
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