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Veřejná vyh!áška

ozNÁMENí o nAvnzícn opnrŘeruí oBEcENÉ povAHy
a

vÝzvl K upLATNĚtrtí pŘlpoMíNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona ě. 2Ul20O1 Sb., o vodách a o změně někte4ých záŘonů (vodní zákoň), ve znění
PozdějŠÍch předpisŮ, podle ustanovení § 172 odst. 1zákona č.5o0/2oo4 Sb., správnířád,
ve_znění Pozdějších předpisů, pŤipravilo Návrh opatření obecné povahy'o vydáni
Národního plánu povodí L?b9, Návrh opatření obecné povahy o vyoáňi Náródnítro Ólanu
PovodÍ Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Nároáníhii ptánu povodí DÚnaje.

Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepŠování stavu povrchouých a podzemních vod a vodníih ekosystémů, ke sníž'ení
nePřízniuých tičinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchouými a pódzemními vodami
a udŽitelné uŽIvání těchto vod pro zajištění vodohospodářskýcir sluŽeb, pro zlepšování
vodnÍch poměrŮ a pro. ochranu ekologické stability krajiny. Tyto bíb jsou pop'sany v kapitole
lV. CÍle pro povrchové vody, podzemnívody a chráněné obiasti vázané na'vodňí prostreoi.
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to v kapitole
V. S_ouhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategiijejich financování v kapitote
Vl, Souhrn ekonomické analýzy užívání vod.

VýŠe uvedené cíle a opatřeník jejich dosažení vycházqíz podkladů, hodnocení a úvah, které
jsou podrobně popsány v národních o|_ánech povodí v kápitolách Úvod, l. Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, ll. Přehled rnýznamných vlivů a dópadů
lidské Činnosti na stav povrchových a podzemních vod, lll. Monitoriňg a hodnocenístavu, lV.6
Návrh zvláštních a méně přísných cílů a Vll. Doplňující ridaje.

Je navŽeno opatřením,obecné povahy vydat z výše uvedených národních plánů povodí ěást
kaPitolY lV., a to lV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchor4ých vod, podzómních vod
a vodních ekosystémů, lV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovYmi a poáŽemními vodami



a udŽitelné uŽÍváni těchto vod. pro zajištění vodohospodářských služeb, lV.3 Cíle pro
zl_ePŠování vodníc.h poměrů a ochranu ekologické stabilitý, tv.+ i1e ke snížéní něpříznivýcrr
ÚČinkŮ PovodnÍ, lV.S Cíle ke snížení nepřĚnivých účiňků dopadů hydrologickéňo sucha,
a kaPitolu V. Souhrn programu opatření k dosážení cílů. ostátni mfiitoly ňuooú součástí
odůvodnění.

opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zé4mů uživatelů
vodY, zneČiŠťovatelŮ, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastrríků úodnícň děl, správců
vodních toků a obcí.

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu
zveřejněny na elektronické tjřední

tohoto oznámení a v úplném znění jsou
desce Ministerstva zemědělství

Do návrhŮ opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, Těšnov 65117, Praha 1, v informa8ní kanceláři (místnost č. 3).

Podle..ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může
kdo.koli, jehoŽ Práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opaiřením obecné Óovaný přímo
dotČenY, uplatnit u správního orgánu písěmhe připomíňky. připomínka oy mEá primerenc
sPlňovat náleŽitosti podání podle ustanovení § 37 správňího řbdu, musi'oyt |átino, xoo ;i
Podává, které věci se]{kjla co senavrhuje. Podáváninámitek podle § 172 odsi. 5 správníhó
řádu je ustanovením § í 15a odst. 3 vodního zákona vyloučeno,

Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům
oPatření obecné Povahy podávaly písemné připomínŘy n'a adresu' Úinisterstvo
zemědělstvÍ, odbor vodohos,podářské politiky a protipovoonovycrr opatření, ic§ňou 65t17,
110 00 Praha 1. K Podání připomínek se stahovuje v souladu Š ustanovením § 172 odst. 1
ve spojení s ustanovením § 39 odst. '| správního řádu lhůta do í8. června 2o2ř.

lng. Alena
Binhacková
Digitální podpis:
28.05.2021 09:12

lng. Alena Binhacková
ředitelka odboru

přílohy_ 
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Doručuje se veřejnou vyhláškou
od 2. června 2021 do 18. června
a obecních úřadů.

vyvěšenou bezodkladně, nejpozději však po dobu
2021 na úředních deskách Ministerstva zemědělství

Obe$Í ÚřadY a Újezdní Úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních
deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

obecní úřad lúřad městyse / Městský úyad/ Magistrát města / Újezdní úřad

Vyvěšenodne J C &oU

Sejmuto dne /t( ó. Jrll t
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