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Veřeiná vvh|áška

ozNÁMENí o VYDÁNí oPATŘEN| oBEcNÉ PoVAHY

lV]nisterstvo zemědě|stvÍ jako příslušný spráVní orgán Ve smys|u ustanovení s 25 odst' 4
záka|a č.25412001 sb'' o Vodách a o změně někteDich zákonÚ (Vodní zákon), Ve znění
pozdějŠích předpisů' pod|e ustanovení s 173 odst' 1zákona č.500/2004 sb', spráVní řád'
Ve znění pozdějších předpisŮ' oznar.uje Vydání opatřeni obécné povahy c)' 148|2016-
MzE-1ý2a ze dne 12' |edna 2016, kterým Vyda|o Národní p|án povodí Labe opatření
obecné povahy ď)' 152|2a16-MzE-15120 ze dne 12' |edrc 2a16' kterým Vyda|o Národní
p|án povodí odry a opatření obécné povahy q' 154l2016-MzE-15120 ze dne 12. ledna
2016, kteÚm Vyda|o Národní p|án povodí Dunajé'

Vzh|edem kjejich rozsahu ne|ze předmětná opatření obecné povahy zveře]nlt na Úřední
desce V úp|ném znění, proto se na úřední desce N,4inisterstva zemědě|ství a úřednich
deskách Všech obcí České repub|iky zveÍejnu]e pouze toto oznámen|' ÚpIna znění opatření
obecné povahy mUsí být zveřejněna způsobem ur.ožňujíclm dá|kový přístup'

opatření obecné povahy jsou V úp|nérn znění Zveřejněna na e|ektronické Úrední desce
l\4inlsterstva Zernědě|ství (h|tp://eaqr 'czlpublc/Webi mzei uredn]-deskV/m n ste|st\,o.
zemedelstvi/ra n steastvo-zenredelstv /).

Do opatření obecné povahy V Iistinné podobě |ze nah|édnout V budoVě l,/]inisterstva

zemědě|ství TěšnoV65/17 Praha 1' po te|eÍonické dornJuvě na odboru vodohospodářské
poLtiky a protipovodňových opatření' |eI' 221 a1 2249 nebo 221 81 2329' V pondě|í a středu
od 8'00 do 17'00 hodin' V ostatní pracovní dny d|e dohody'



Na zák adě Ustanovení s 24 odst' 4 Vodního zákona národní p|ány povodí stanoví cí|e pro

ochranu a Ž|epšování stavu povrchových a podzernních Vod a Vodních ekosystémŮ, ke
snÍŽení nepřízn Vých účinkŮ povodní a sUcha' pro hospodaření s povrchovými a podzemnimi
Vodami a udrŽite|né uŽíVání těchto Vod pro zajištění Vodohospodářských sIUŽeb' pro

zlepšoVání Vodn1ch poměrú a pro ochranu eko|ogické stabiIity krajiny' Tyto cíle jsoU popsany
V kapito|e /V' Cíle pro povrchavé vady, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní
prostředí, oáe národní p|ány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cí|ů'
ato V kapito|e V' souhrn pragramu opatření k dasažení c//d' a stanoví strateg jejich

financováni V kapitole VI' sauhrn ekonamické analýzy užívání vad'

Výše uvedené cí|e a opatření kjejch dosaŽení Vycházejí zpodkladů' hodnocení aúVah
které jsou podrobně popsány V národních p|ánech 

- 
povodí V kap to|ach UVod'

t. Charakteristiky částj mezinárodní oblastÍ povodí na území Ceské republÍky' ll' UŽíváni vod
a dopadv lidské činnostÍ na stav vod' !|l. Manitoring a hodnocen[ stavu, lv.6 Zhadnacenj
dasažení cíIů. lv'7 Návrh zvláštních a méně přísných cílu a Vl]' DaplňujícÍ údaje'

opatřenim obecné povahy jsoU zVýše uvedených národních p|ánů povodí VydáVány

část kapitoly lv,' a Ío lv'1 Cí|e pro ochranu a zlepšavání stavu pÓvrchových Voc!'

padzemních vad a vodnich ekosystémú, lV.2 Cile pro haspodaření s povrchavými
a pa(1zemními vodami a udržitelné užÍvání těchto Vad pro zajjštění vodahaspodářských
s|ižeb' tV.3 Cíle pro ztepšování vodních poměrť) a ochranu eko|ogjcké stabiIity, IV'4 Cile pra

silně avlivněné a umělé vodní útvary' lv's Cíle ke sníŽení nepříznivých účinkŮ povodnÍ

asucha' a kapitola ý souhm pragranu opatření k dosažení c/iú' ostatní kapito|y ]sou
součástí odůVodnění.

opatření obecné povahy o Vydání národních plánů povodí se přímo dotýká za]mŮ UŽivate|ů

Vody' znečišťovate|ů. Vlastníků Vodohospodárské nfrastruktury' V|astníkú Vodních děl.

soráVcú Vodních tokú a obcí'

lng' A|ena Binhacková, v.ř.
řediteIka odboru

Pří|ohy - pro zveřej něn í způsobem umožňujícím dá|kový přístup
opatření obecné povahy o Vydání Národního p|ánu povodi Labe
opatření obecné povahy o Vydání Národního p|ánu povodÍodry
opatřeníobecné povahy o Vydání Národního p|ánu povodí Dunaje

Doručuje se veřejnou Vyhláškou Vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách
I/]inisterstva zemědě|ství' obecních úřadů a Újezdních ÚřadÚ'

obecní úřady a újezdní úřady se tírnto Žádají o Vyvěšení tohoto oznárnení (bez pří|oh)

na svých úředních deskách a zá|Óýeň o zverejnění oznárnení Včetně příIoh zpÚsobem
umožňu ícím dálkovÝ přístup'



|Vinisterstvo zemědě|stVi

V}^r'ěšeno dne

Sejmuto dne

Úřad / Úiad 'néstyse / Ny'éstský úiad / |\,4agistrát města / Ú;ezdn úiad

VWěšeno dne

Sejmuto dne ť' z' z'a.l 6

oBEcNí ÚŘAD

5] 7 34 p. Voděrody
okr. Rvchnov n. Kn.


