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OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákana č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některlich zákonů (vodní zákon), ve mění
pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § l71 až l74 zákonač. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zékona, vsouladu
s vyhláškou č, 24l20I1 Sb., o plánech povodí a plánech pto mládé.rrj povodňových rizik,
ve zrění pozdějších předpisů:

I.

vydává Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky č. 31
ze dne 19. ledna 2022,

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. CiIe pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV.l Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních

ekosystémů,
IY.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívémitěchto vod

pro zajištění vodohospodriřských služeb,
Iv.3 cíle pro zlepšování vodních poměru a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snížení nepřízriv/ch úěinku povodní,
IV.5 Cíle ke snížení nepřízniqých dopadů hydrologického sucha,

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

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



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

spisová m. t4YH5387l2al5-|512a, čj. í48l20t6-MZE-I5120 ze dne 12. ledna 2016, kteďm
byl vydán Nrirodní plrin povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne
21. prosince 2015 č. 1083.

ODŮVODNĚNÍ

Národní plán povodí Labe je vydávrin v rrimci přezkoumávání a aktualizace stávajícího
Národního plánu povodí Labe, kteqý byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083
ze dne 21. prosince 2015, Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zikona se plrány povodí
aktuatizují každých 6 let ode dne jejich schválení, Národní plán povodí Labe byl Ministerstvem
zemědělství vydan opa&ením obecné povahy čj.L48|20I6-MZE-I5120 ze dne l2.|edna20l6.

Odůvodnění Národního plánu povodí Labe obsahujív přiloze uvedené kapitoly
Úvod
I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí nataemiČeské republiky,
II. Přehled rnýzramných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav powchových a podzemních
vod,
III. Monitoring a hodnocení stavu,
IV.6 Náwh zvláštních a méně přísných cílů,
VI. Ekonomická analý za užíváni vod, a
VIL Doplňující údaje,

které jsou nedílnou součástí tohoto opaťení obecné povahy.

Náwh Nrirodního plánu povodí Labe byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. c)
vodního zál<ona a ustanovením § 19 vyhlášky č.2412011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládár:rí povodňových rizik, ve anění pozdějších předpisů, zpřísfupněn společně s návrhy
příslušných plánů dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládriní povodňových rizik v povodí
Labe od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 202I) uživatelům vody
a veřejnosti k písemným připomínkám na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního
prosťedí, místrrě příslušných krajsk}ch uřadech a u správců povodí.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 sprármího řádu byl náwh opaťení obecné povahy
s odůvodněním po projednrání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstva
zemědělství ěj.\ÝaE43053l2021-I5I2I ze dne 28, 5. 2a21 arozeslián kvyvěšení na uředních
deskách obecních uřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy !ýká.
Dotčené osoby byly vyzvrány, aby k náwhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě
do 18. čenma 2a2I. Podle ustanovení § 1 15a odst. 3 vodního zákonase ustanovení § 112 odst. 5
správního řádu nepoužije.

Vypořádrání připomínek:
Váledem k tomu, že období pro podávání písemných připomínek k náwhu opatření

obecné povahy probíhalo v době, kdy náwh nrárodního plránu povodí Labe byl zpřístupněn
uávatelům vody a veřejnosti k písemným připomínkám, byly připomínky z obou těchto
procesů považovány za rovnocenné.

Sttana 2 /4 Č1. UZn -eOS99 /202l -1 5 12l



VYhodnocení připomínek podaných k návrhu Nrárodního plánu povodí Labe, které
obsahuje přehled podaných připomínek a zrnén, které byly v jÓiictr důsledku provedeny
v náwhu národního plránu povodí Labe, je přílohou tohoto opaďení obecné polruhy a tvoií
nedílnou souČást jeho odŮvodnění. Ozrámení o zveřejnění vyhodnoceni připomínek bylo na
základě ustanovení § 19 odst. a vyhtášky č. 2412011 Sb., o pltinech povodí a plráneóh pro
mtádétni povodňo.lých rizik, ve zrění pozdějších předpisů, pod čj. MZE-48084}021-15i2t
zveřejněno od, 17 . 8.202l po dobu 30 dnů na uřední desce Ministerstva zemědělství.

Náwh Nrárodruho plánu povodí Labe byt upraven na zátl<ladépřipomínek uživatelů vody
a veřejnosti, dotČených osob a dotčených orgánů podaných při výše uvedených procesech. Dále
bYl uPraven na základě připomínek podaných v rrimci meziresortního připonrínkového řízení,
které Proběhlo před schvrilením Národního planu povodí Labe vládou. Vyhodnocení těchto
připomínek je přílohou tohoto opatření obecné povahy.

poučENÍ
Ve smYslu ustanovení § 173 odst. 2 sprármího řádu proti opaťení obecné povahy nelze

Podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné
Povahy nabývá ÚČinnosti patráclim dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášký. Do opatření
obecné povahy ajeho odůvodněru může každý nahlédnout u správního orgánu, ktery opatření
obecné povahy vydal.

Ing. Alena Binhacková,v. r.
ředitelka odboru

vodohospodriřské politiky a protipovodňoých opatření

Přilohy
l. Národní Plrin povodí Labe https://eagri.czlpublic/web/mzelvoda/planovani_v-oblasti-vod/x3-

Planovaci-obdobilzverejnene-informace/narodni-plan-povodi/narodni-plan-povodi-labe.htrnl
2. vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Nrárodniho plránu povodi rJÉ

httpu,//"ugri.crlp,rbli"/w"b/file/682991/Vyhodr,o""niJ.ipominekJÁBE.pdf
3. VYhodnocení připomínek podaných k Národnímu planu povodí Labe, Národnímu ptrinu

Povodí Dunaje aNárodnímu plánu povodí Odry v rámci meziresorfirího připomínkového
řízeru https:/iea8ri.czlpublic/weblfile/694554§_B4 v.vporadaniJripominek_WADA.pdf
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Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na uředních deskách správního
orgánu, kteqý opatření obecné povahy vydal, a obecních uřadů v obcích, jejichž správní obvod
leží v povodí Labe, které se tímto žádají o vyvěšení na svých uředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní uřad i tilřadqěs§lrse-ltv[ěst*l§i r*aa l *Uuir*at=*;rtu l Új.=*n **U

fti,q' Htt /ua
Vyvěšeno dne ./0. / , /,/l/,_.
Sejmuto dne
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