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NÁVRH
opATŘENÍ oBEcNÉ povnrry

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona ě. 25412001 Sb., o vodách a o změně některych zákonů (vodní zákon), ve znéní
pozdějŠÍchpředpisŮ, postupem podle ustanovení § 171ažL74zákonaě.500/2004 Sb., správní
řád, ve znéní pozdějších předpisů, a ustanovení § l15a odst. 3 vodního zákona, v souladu
s vyhláškou ě. 24/20Il Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
ve znéní pozdějších předpisů:

I.

vydává Národní plán povodí Dunaje, schválený usnesením vlády České republiky
ze dne .,.. ě. ...o

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 apodzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod

pro zajištění vodohospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zleBšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snížení nepííznivých účinků povodní,
IV.5 Cíle ke snížení nepílznivých dopadů hydrologického sucha,

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

které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy ajsoujeho nedílnou součástí.



il.
Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství,

spisová zn.l4YH5402l2015-15120, či,15412016-MZE-15120 ze dne 12, ledna 2016, kterým
byl vydán Národní plán povodí Dunaje, schválený usnesením vlády České republiky ze dne
21. prosince 2015 č. 1083.

ODŮVODNĚNÍ

Národní plán povodí Dunaje je vydáván v rámci přezkoumávání a akíualizace
stávajícího Národního plánu povodí Dunaje, který byl schválen usnesením vlády České
republiky č. l083 zedne 2l. prosince 2015. Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákonase
plány povodí aktualizujíkaždých 6 let ode dne jejich schválení. Národní plán povodí Dunaje
byl Ministerstvem zemědělství vydán opatřením obecné povahy čj,15412016-MZE-15120 ze
dne 12. ledna2016.

OdŮvodnění Národního plánu povodí Dunaje obsahují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
L Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí nattzemí České republiky,
II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních
vod,
IIL Monitoring a hodnocení stavu,
IV.6 Návrh zvláštních a méně přísnýclr cílů,
VL Ekonom ická analýza užív ání vod, a
VIL Doplňující údaje,

kteréjsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,

Návrh Národního plánu povodí Dunaje byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
vodního zákona a ustanovením § l9 vyhlášky č,241201l Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znéni pozdějších předpisů, zpřístupněn spoleěně s návrhy
příslušných plánů dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje 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,

Vsouladusustanovením§172odst.1 správníhořádubylnávrhopatřeníobecnépovahy
s odŮvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva
zemědělství čj.MZE-3305312021-15121 ze dne28,5.2021 arozeslán k vyvěšení na útYedních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrlru opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě
do18.června202l.Pod|eustanovení§ll5aodst.3vodníhozákonaseustanovení§l72odst.5
správního řádu nepoužij e,

Vypořádání připom ínek:
(bude doplněno)
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PoUcENI
Ve smyslu ustanovení § 173 odst, 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze

podat opravný prostředek. Podle ustanovení § l73 odst. l správního řádu opatření obecné
povahy nabyvá úěinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření
obecné povahy ajeho odůvodnění m:ůžekaždý nahlédnout u správního orgánu, ktery opatření
obecné povahy vydal.

[oprávněná úřední osoba]
Ifunkce]

Příloha

návrh Národního plánu povodí Dunaje
http ://eagri.czlpub l iclweb/rnzelvoda/p lanovan i -v-ob lasti-vod/x3 -p lanovac i -
obdob i/zverej nene-iníbrmace/navrh}r-narodn ich-planu-povodi-plan u.htIn l

Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu l5 dnů na úředních deskách správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcích, jelichž správní obvod
leží v povodí Dunaje, které se tímto žádají o vyvěšení na svých úředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úřad l Úřad městyse / Městský úťad / Magistrát města l Úlezdní úřad,

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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