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Veře,iná vyhláška

eaNÁMENí o vyDÁNí opATŘENí oeecNÉ povAHy
,, ,.l,-.

ve smyslu ustanovení § 25 odst.. 4
Ministerstvo zemědělsŇi' jáko příslušný
-o správní orgán
zákona č. 254t2oo1 Sb.,'o voáách a změně něktených zákonŮ (vodní zákon), ve 1n9ní
póiáeisi"r., předpisů, poarc ustanovení § 173 odst, 1 záko_na č.500/2004 Sb., sPrávní řád,
ve znénípózOejSictl předpisů, oznamÚle vydáni opatření obecné povahy či: l/ZEplán povodí Labe,
6999912021-151-21 ze'dne 28. ledna zÓ22, kteným vydalo Národní
2022, kterým vYdalo
ledna
opatření obecné povahy ěj. MZE-7ooo1t2)21-15121 ze dne 28.
Nbrodní plán povodí Dunaie a opatření obecné povalv čj. MZE-700O3|2O21-15121ze dne
28.\edna2022,Ríerym vydalo Národní plán povodí Odry,
Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na Úřednídesce
v úplnémznéní,.pnoto_.9e na úřed'nídesce Ministerstva zemědělství a Úředních deskách vŠech
ooói eá.ré repuotrrý'zveřeiňr",,,je pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné PovahY
musí být zveřejněná íprse,bem umožňujícímdálkový přístup,

opatření obecné povahy jsou

Ministerstva

zemedelstvi/m

i

n

zemědělsiví

isterstvo-zé

m

,

v

úplnémznéni zveřejněna na elektronické Úřední desce

1https://eaori.czlpublic/web/mzeluredni-deskv/ministerstvoedelstvi).

Do opatření obecné poVahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozítelefonické dohodě
v bubově Ministerstva ,"rědělství, Těšnov 65117, Praha 1, na odboru vodohosPodářské
vodohospodářské politiky,
politiky a protipovodňových opatřen í, y

..

9|!ělení

pro
Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle
zrc|sóÝ3o,i,g,tailu povrchových a podzemních vod a vodních ekosYstémŮ, ke snÍŽení
".ha;;;
neóriznivýcrr iieinxo. peivotfilíiá'suchá, pro irospodaření s povrchovými a Podzemními vodami
uorzit"iné užívánitěr-rlto vod pro zajištění vodohospodářských sluŽeb, Pro zlePŠování
"vodních poměrů a pro ochranu eťologicŘe stanitity krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kaPitole
lV, Cíle pro povrch'ové vody, podzemhí vody a chráněné oblasti vázané na vodní ProstředÍ.
Dáb národňi plany povoáí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílŮ, a to

"

\J i:r l'::

v kapitole V, Sgqhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategiijejich financování
v kapitole Y/. SťrÚi,frl,qkonomické anatýzy užívánívod.
;,,|i;;iJ 1',:'

Výše uvedené cíle a opátiěni k jejich dosaženívycház{íz podkladů, hodnocenía úvah, které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodív kapitolách lJvod, l. Charakteristiky části
mezinárodní oblasti povodí na územíCeské republiky, ll. Přehled významných vlivů a dopadů
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, lll, Monitoring a hodnocení stavu,
a Vll. Doplňujícíúdaje.,
Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů
vody, znečišt'ovatelů,vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správcŮ
vodních toků a obcí.
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Digitální podpis:
28.01.202212:41

lng. Alena Binhacková

ředitelka odboru

'J +,Ji,],,

Přílohy

-

- pro zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup
Opatřeňi'Bsib{vié povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Opatření obqgnéSbúátiy o vydání Národního plánu povodí Odry
Opatření obeČnťiJÓŮahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na územíČeskérepubliky

Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu

í5 dnů na úředních deskách

Ministerstva zemědělství a obecních úřadůa újezdníchúřadů.

Obecní.,úřady a újezdníúřady se tímto žádďlí o vyvěšenítohoto oznámení (bez příloh) na
svých úředních deskách a zároveň o zy6f,_e.iněníoznámenívčetně přílohy, která se jich územně
rlotýká, způsobem umožňujícímdálkoÝý přístup,
'..,.[,jiti.:,,
-..l i-- i:.
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Sejmuto dne
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