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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVnZÍCH OPAIŘEXÍ OBECI\E POVAHY

vÝ zv x K upLATxĚxí rnrponníT\EK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný sprármí orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst, 4
zákona č- 254/2001 Sb., o vodách a o změně někteqých zákoni (vodní zžkon), ve znění
pozdějŠÍch předpisů, podle ustanovení § l72 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Náwh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního
Plánu povodí Odry a Návrh opatření 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 povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení
nepříznirných účinlai povodní a sucha, pro hospodaření s powchovými a podzemními vodami
a udržitelné užíváni těchto vod pro zajlštění vodohospodářsloých služeb, pro zlepšování
vodních poměru a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole
IV. CÍle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vózané na vodní prostředí.
Dále nrárodníplány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to v kapitole
Y. Souhrn programu apatřeni k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich financování v kapitole
VI. Souhrn ekanomické analýzy užívání vod.



VýŠe uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vychánejí z podkladů, hodnocení a úvah, které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, I. Charaffieristilry
ČÓsti mezinárodní oblasti povodí na území České republiícy, II. t]žívání vod a dopady tidské
Činnosti na stav vod, III. Monitoring a hodnocení stgvu, IV.6 Zhodnocení dosažení cílů, IV.7
Návrh mláštních a méně přísných cílů a YIL Doplňující údaje.

Je nawŽeno opatřením obecné povahy vy,dat z qfše uvedených národních plánů povodí
Část kapitoly IV,, ato IY.l Cíle pro ochranu a zlepšování sta,va povrchouých vod, podzemních
vod a vodních ekosystémů, IV.2 Cíle pro hospodaření s powchoými a podzemními vodami
a udrŽitelné uŽÍvání těchto vod pro zajištění vodohospodářstrych služeb, IV.3 Cíle pro
zlepŠování vodních poměru a ochranu ekologicke stability, IV.4 Cile pro silně ovlivněné
aumělé vodní únaty, IV,S Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, a kapitolu
V. Souhrn programu opatření k dosažení cíIů. Ostatní kapitoly budou součástí odůvodnění.

Opaření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo do{ýká zájmt uživatelů
vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníku vodních děl,
správců vodních toku a obcí.

Náwhy opafrení obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a v úplném zněni jsou
zveřejněny na elekíronické uřední desce Ministerstva zemědělství (!ntp:lleaPlrircz).

Do návrhŮ opaťení obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělstvÍ, Těšnov 65117, Praha 1, po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňol"ých opatření, telr.22I 81 2249 nebo 22l 81 2329, v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny dle dohody.

Podle ustanovení § I72 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotČeny, uplafuiit u správního orgánu písemné připomínky, Připomínka by měla přiměřeně
sPlňovat náleŽitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí b;ft patrno, kdo ji
podává, které věci se {ýká a co se navrhuje,

Ministerstvo zemědělství tímto vqýyá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům
oPatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo
zemědělstvÍ, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňol^ých opaďení, Těšnov 65/í7,
110 00 Praha 1. Kpodaní připomínek se stanovuje vsouladu sustanovením § 172 odst. 1

ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 sprármího řádu lhůta do 22. června 2015.

Ing. Alena Binhackov á, v.r.
ředitelka odboru

Přílohy - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Náwh opaťení obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Náwh opatření obecné povahy o vydrání Národního plánu povodí Dunaje



Semam obcí v povodí Labe
Seznam obcí v povodí Odry
Seznam obcí v povodí Dunaje

DoruČuje se veřejnou vyhláškou r4nrěšenou po dobu do 22. čenrra 2a1.5 na uředních
deskách Ministerstva zernědělství a obecních uřadů.

Obecní uřady a tjezdni uřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto ozriámení na srn_ých uředních
deskách a zárovei o zveřejnění oznámeni včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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