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Veřejná vyhláška 
 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, 
opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo 
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 
28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry. 
 
Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce 
v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech 
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné povahy 
musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce 
Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi). 
 
Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě 
v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 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 povrchovými a podzemními vodami 
a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování 
vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole 
IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí. 
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to 
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v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich financování 
v kapitole VI. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod. 
 
Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů, hodnocení a úvah, které 
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod, I. Charakteristiky části 
mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, II. Přehled významných vlivů a dopadů 
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, III. Monitoring a hodnocení stavu, 
a VII. Doplňující údaje. 
 
Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů 
vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správců 
vodních toků a obcí. 
 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Alena Binhacková 
ředitelka odboru 

  

 
 
Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe 
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry 
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje 
- Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky 

 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách 
Ministerstva zemědělství a obecních úřadů a újezdních úřadů. 
 
Obecní úřady a újezdní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh) na 
svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně přílohy, která se jich územně 
dotýká, způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Ministerstvo zemědělství 
 
Vyvěšeno dne 
 
Sejmuto dne 
 
 
 
Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad 
 
......................................................................................................................... 
 
Vyvěšeno dne 
 
Sejmuto dne 



 
 

Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 

tel. 221 811 111 

 

 
Spisová zn. MZE-22968/2021-15121 

Čj.  MZE-70003/2021-15121 

 

Vyřizuje:  Mgr. Ladislav Faigl 

Telefon: 221812831 

E-mail: ladislav.faigl@mze.cz 

 

 

V Praze dne  28. 1. 2022 

 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

 

  

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu 

s vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

I. 

 

vydává Národní plán povodí Odry, schválený usnesením vlády České republiky č. 31 

ze dne 19. ledna 2022, 

 

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody 

a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly: 

IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních 

ekosystémů, 

IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod 

pro zajištění vodohospodářských služeb, 

IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, 

IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní, 

IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha, 

 

a v příloze uvedenou kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, 

 

které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí. 
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II. 

Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, 

spisová zn. 14VH5399/2015-15120, čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým 

byl vydán Národní plán povodí Odry, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 

21. prosince 2015 č. 1083. 
 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 

 

Národní plán povodí Odry je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace stávajícího 

Národního plánu povodí Odry, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 

ze dne 21. prosince 2015. Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona se plány povodí 

aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení. Národní plán povodí Odry byl Ministerstvem 

zemědělství vydán opatřením obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. 

 

Odůvodnění Národního plánu povodí Odry obsahují v příloze uvedené kapitoly 

Úvod 

I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,  

II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních 

vod,  

III. Monitoring a hodnocení stavu,  

IV.6 Návrh zvláštních a méně přísných cílů,  

VI. Ekonomická analýza užívání vod, a  

VII. Doplňující údaje, 
 

které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 

Návrh Národního plánu povodí Odry byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. c) 

vodního zákona a ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 

zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněn společně s návrhy 

příslušných plánů dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Odry od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) uživatelům vody 

a veřejnosti k písemným připomínkám na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 

prostředí, místně příslušných krajských úřadech a u správců povodí. 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy 

s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva 

zemědělství čj. MZE-33053/2021-15121 ze dne 28. 5. 2021 a rozeslán k vyvěšení na úředních 

deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. 

Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě 

do 18. června 2021. Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona se ustanovení § 172 odst. 5 

správního řádu nepoužije. 

 

Vypořádání připomínek: 

Vzhledem k tomu, že období pro podávání písemných připomínek k návrhu opatření 

obecné povahy probíhalo v době, kdy návrh Národního plánu povodí Odry byl zpřístupněn 

uživatelům vody a veřejnosti k písemným připomínkám, byly připomínky z obou těchto 

procesů považovány za rovnocenné. 
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Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Národního plánu povodí Odry, které 

obsahuje přehled podaných připomínek a změn, které byly v jejich důsledku provedeny 

v návrhu národního plánu povodí Odry, je přílohou tohoto opatření obecné povahy a tvoří 

nedílnou součást jeho odůvodnění. Oznámení o zveřejnění vyhodnocení připomínek bylo na 

základě ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 

zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, pod čj. MZE-48084/2021-15121 

zveřejněno od 17. 8. 2021 po dobu 30 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

 

Návrh Národního plánu povodí Odry byl upraven na základě připomínek uživatelů vody 

a veřejnosti, dotčených osob a dotčených orgánů podaných při výše uvedených procesech. Dále 

byl upraven na základě připomínek podaných v rámci meziresortního připomínkového řízení, 

které proběhlo před schválením Národního plánu povodí Odry vládou. Vyhodnocení těchto 

připomínek je přílohou tohoto opatření obecné povahy. 

 

 

 

P O U Č E N Í 
 

 Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření 

obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření 

obecné povahy vydal. 

 

 

 

 

  

  

 __________________ 

  

 Ing. Alena Binhacková, v. r. 

 ředitelka odboru 

 vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

1. Národní plán povodí Odry https://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-

planovaci-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plan-povodi/narodni-plan-povodi-odry.html 
2. Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Národního plánu povodí Odry 

https://eagri.cz/public/web/file/682994/Vyhodnoceni_pripominek_ODRA.pdf 
3. Vyhodnocení připomínek podaných k Národnímu plánu povodí Labe, Národnímu plánu 

povodí Dunaje a Národnímu plánu povodí Odry v rámci meziresortního připomínkového 

řízení https://eagri.cz/public/web/file/694554/_5_B4_vyporadani_pripominek_VLADA.pdf 
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Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách správního 

orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcích, jejichž správní obvod 

leží v povodí Odry, které se tímto žádají o vyvěšení na svých úředních deskách  

 

 

Ministerstvo zemědělství 

Vyvěšeno dne 

Sejmuto dne 

 

 

Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad 

 

Vyvěšeno dne 

Sejmuto dne 
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