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a
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Ministerstvo zemědělství jako p íslušn správní orgán ve smyslu ustanovení 25 odst. 4
zákona é. 25412001 Sb., o vodách a o změně někteq ch zákon (vodní zákon), ve znění
pozdějších p edpis , podle ustanovení 172 odst, 1 zákonaé.500l20C4 Sb., správní ád,
ve znění pozdějších p edpisťr, p ipravilo Návrh opat ení obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opat ení obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opat ení 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 povrchou ch a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení
nep ízniv ch tičink povodní a sucha, pro hospoda ení s povrchov mi a podzemnímivodami
a udžitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodá sh. ch služeb, pro zIepšování
vodních poměr 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 prost edí.
DáIe národní p!ány povodí obsahují souhrn opat ení k dosažení uveden ch cíl , a to v kapitole
V, Souhrn programu opat ení k dosažení cíI , a stanoví strategiijejich financování v kapitole
Vl. Souhrn ekonomické analyzy užívání vod.

V še uvedené cíle a opat ení k jejich dosažení vycházejí z podkladťr, hodnocení a vah, které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, l. Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povodí na zemí České republiky, ll. P ehled v znamn ch vliv a d-opadťr
lidské Činnosti na stav povrchorn ch a podzemních vod, ll!. Monitoring a hodnocení stavu, lV.6
Návrh zvláštních a méně p ísn ch cíl a Vll. Doplňující ridaje.

Je navŽeno opat ením obecné povahy vydat z vi še uveden ch národních plán povodí část
kapitoIy lV., a to lV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchoq ch vod, podzemních vod
a vodních ekosystém , lV.2 Cíle pro hospoda ení s povrchov mi a podzemními vodami
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a udž1elné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, lV.3 CÍle pro

zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické sta!!!!ty, lV.4 Cíle ke snížení nepříznivých
účihků povodní, lV.S Cíle ke snížení nepříznivých úěinků dopadů hydrologického sucha,
a kapitoiu V. Souhm programu opatření k dosažení cílů. Ostatní kapitoly budou souěástí
odůvodnění.

opatření obecné povahy o vydání národních ptánů povodí se přímo d9týká |amú uŽivatelŮ

uody, znečišťovatáů, vdstník-ů 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 Ministerctva zemědělství
ftfr pr//eaqri. calpu blic&e

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

podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy mŮŽe

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povah.y Piím9
dotěeny,- uplatnit u správního orgánu písemné pňpomínky. Připomínka by měla přiměřeně

splňovát náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji
podává, které věci se týká a co se navrhuje. Podávání námitek podIe § 172 odst. 5 správního
řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.

Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhŮm
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo
zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 65117,
1 1o 0o 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 í8. června 2021.

Ing. Alena
Binhacková
Digitáln í podpis:
28,05.2021 09:12

lng. Alena Binhacková
editelka odboru

P ílohy - pro zve einění zprisobem umožňujícím dá|kov p ístup
- Návrh opat ení obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- Návrh opat ení obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
- Návrh opat ení obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
- Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na rjzemí České republiky
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DoruČuje se veřejnou vyhláŠkou vyvěšenou bezodkladně, nejpozději však po dobu
od 2. června 2021 do í8. června 2021 na úředních deskách nlinisterswa zemědělství
a obecních úřadů.

Pb9c"ní ÚřadY a Újezdní Úřady se tímto žádďlí o vyvěšenítohoto oznámení na svých úředníeh
deskách a zárgveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujíeím dálkový
přístup"
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