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Veřejná vyhláška

ozNÁMENí o tvÁvnzícH opnrŘeruíoBEcENÉ povAHy
a

vÝzva K upLATNĚttí pŘlpoMíNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodíLabe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního pIánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšovánístavu 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
lV. 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 v kapitole
V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategiijejich financování v kapitole
Vl. Souhrn ekonomické analýzy užívánívod.

Výše uvedené cíle a opatřeník jejich dosaženívycházejí z podkladů, hodnocení a úvah, které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodív kapitolách Úvod, l, Charakteristiky části
mezinárodníoblasti povodí na územíČeské republiky, ll. Přehled významných vlivů a dopadů
lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, lll. Monitoring a hodnocení stavu, lV.6
Návrh zvláštních a méně přísných cílů a Vll. Doplňující údaje.

Je navrženo opatřením obecné povahy vydatz výše uvedených národních plánů povodí část
kapitoly lV., a to lV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod
a vodních ekosystémů,lV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami
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a udržitelné užívání těchio vod pro zajištění vodohospodářských služeb, lV.3 Cíle pro
zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, lV.4 Cíle ke snížení nepříznivých
účinků povodní, lV.S Cíle ke snížení nepříznivých účinků dopadů hydrologického sucha,
a kapítolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů. Ostatní kapitoly budou součástí
odůvodnění.

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-

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a v úplném znění jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství
(http://eaqri. czlpu blic/web/mzelured n i-deskv/min isterstvo-zemedelstvi/).

Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, Těšnov 65117 , Praha 1, v informační kanceláři (místnost č. 3).

Podle uslarlovení § 172 odst.4 správtrílro řádu k tlávrhu opatřerií oliectlé puvally rllůže
kdokoli, jehož práva, povínnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Připomínka by měla přiměřeně
splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji
podává, které věci setýká a co se navrhuje. Podávánínámitek podle § 172odst.5 správního
řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.

Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotěené osoby, aby k předmětným návrhům
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo
zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 65117,
110 00 Praha 1. Kpodání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1

ve spojenís ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021.

lng. Alena
Binhacková
Digitáln í podpis:
28,05.2021 09:12

lng. Alena Binhacková
ředitelka odboru

Přílohy - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dáIkový přístup
- Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- Návrh opatřeníobecné povahy o vydání Národního plánu povodíOdry
- Návrh opatřeníobecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
- Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
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Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou bezodkladně, nejpozději však po dobu
od 2. června 2021 do 18. ěervna 2021 na úředních deskách Ministerstva zemědělství
a obecních úřadů.

Obecní úřady a újezdníúřady se tímto žadají o vyvěšenítohoto oznámení na svých úředních
deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úřad lÚřad méstyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

l b. t-Ou

r& 6,bq vítkovice
DlČ cZ00276260
tvice v Krk. 243
730

lČ 0l
512
tí l.
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Ministers tv o zemědělství
Tčšnov (>5lI1,1l0 00 Pralra l
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Vyřiztrjc:
Telefon:
E,-lnail:

v praze dne

NÁvnH
OPATŘENÍ OBECNE povarry

Ministerstvo zerr-rědělstvíjako příslušný správní orgán ve snryslu ustanovení sS 25 odst. 4
zákona č. 25412001 Sb., o vodách a o zmčnč nčktcrých zákonťr (vodní zákon), ve znční
pozdějších předpisů, postltpem podle Lrstanovení § 17l až 174 zákona č. 50012004 Sb., správni
řád, ve znění pozdějších předpisťr, a ustallovení § l15a odst. 3 vodrrího zákona, v souladu
s vyhláškou č, 24l20l l Sb., o pláneclr povodí a pláncch pro zvláclání povodňových rizik,
ve znění pozdějších předpisťr:

I.

vydává Národní plán povodí Labe, schválerrý ustlesením vlády České republiky ze
dnc .... č, .,..

obsahující v příloze uvedené kapitoly tV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV.l Cílc pro ochranu a zlcpšování stavr,t povrchových vod, podzcrnních vod a voclních

ekosysténrťl,
IV.2 Cíle pro hospodař,ení s povrclrovými a podzeniními voclanri a udržitelné uživání těclrto voc1

pro zajištění voclohospodářských služcb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních ponrěrťr a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinkťr povodní,
IV.5 Cíle ke snížcní nepříznivých dopadťr lrydrologického sucha,

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

které tvoří výrokovor,r část tohoto opatřeníobecné povahy a jsorr jeho nedílnou soLrčástí.



II.
Tclttl opatř,cní obccnó povalry zruštrjc opatř,cní obccnó povahy Ministcrstva zcI-rrčclčlství,

sllisorá zn. l4VH5387l2OI5-|5l20. čj. |48120lr6-MZE-I5l20 ze dne l2, ledna 20l6, kterým
byl vyclán Nároclní plán povoclí Labe, schvirlcný ustlesenitn vllrdy České repLrbliky ze clne
21. prosincc 2015 č, l0B3.

ODŮVODNĚNÍ

Nároclní plán povodí Labe je vyclirvárr v ránlci př,ezkoLrmávárrí a aktr,ralizace stávajícílro
Národního plitnu povodí Labc, ktcrý byl schválcn usnesením vlády Čcskó rcpubliky č, 1083
ze clne 2l. prosinoe 2015. Podle tlstanovení § 25 odst. 3 vodního zákona se plárry povodí
aktr"ralizují každých 6 let ocle dne jejich schválení, Národní plán povodí Labe byl Ministerstvetr-l
zernědělstvívydzln opatřenírn obecnó povahy č.j.148l20I6-MZF,-l5120 zc dnc 12.\cdna2016.

Odůvodnění Národního plánu povodí Labe obsahují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
t. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na útzemí České republiky,
II. Přehlecl výzrlamných vlivů a dopaclů liclské činnosti tta stav povrclrových a poclzerrrrríclr
vocl,
III. Monitoring a hodnoceni stavu,
IV.6 Návrh zvláštních a méně přísriýcIr cílťr,
VI. Ekonornická analýza uživ ání vod, tt

VIl. Doplňrrj ící údajc,

které jsou nedílnou soLrčástí tohoto opatř,ení obecné povahy.

Návrlr Národního plárLr povodi Labe byl v sor"rladu s ttstanoverrím § 25 odst. 2 vodního
zákona a ustatloverrínr § 19 vyhlášky č.241201l Sb., o plánech povodí a pláneclr pro zvládání
povodňovýclr rizik, vc znění pozdč.jších přcdpisů, zpřístupněn společně s návrhy příslrršných
plánťr dílčíclr povodí a návrhem Plántr pro zvládáni povodňových rizik v povodí Labe
ocl 18. prosince 2020 po dobu 6 rrrěsícťr (do l8. června 202l) rrživatelůrn vocly a veř,ejrrosti
k písernným připorriínkám na Ministerstvu zernědělství, Ministerstvu životního prostředí,
rnístně příslrršnýclr klajských úi,adech a u správcťt povodí.

V souladu s ustanovenír'T § 172 odst. 1 správnílro řádu byl návrlr opatř,ení obecné povahy
s odťrvodnčnínr po plojcdnání s dotčenými orgány doručen vcř,cjnou vyhláškou Mittistcrstva
zernědělství čj. MZE-33053!202I-15l2l ze dne 28, 5.202l a rozeslán k vyvěšení na ťrředních
deskách obecníclr úřaclťr v obcích, jejichž správních obvodťr se opatř,ení obecrré povahy týkir.
Dotčcrré osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatř,cní podávaly píscmnó připornínky vc lhťrtč
do l8. června2021.Podleustanovení § l l5aodst.3 vodního zákonaseustanovení § l72odst.5
správního řádu rrepoužije.

vypořádání rlř,ipornínek:
(bude doplněno)
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poučBNí
Ve smyslu ustanovení § l73 odst. 2 správního řádLr proti opatření obecné povahy nelze

podat opravrrý prostředek. Podle ustanovení § l73 odst. l správrrílro řádu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření
obecné povalry a jeho odťrvodnění může každý nahlédnout r_r správního orgánu, který opatř,ení
obecrré povaliy vydal.

Ioprávněná úřední osobaI

[íinkce]

Příloha

návrh Národního plánu povodí Labe
http://eagri.czlpublic/web/mzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-
obdobi/zverejnene-informace/navrh)z-narodnich-planu-povodi-nlanu.htnrl

Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskáclr správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních ťrřadů v obcích, jejichž správní obvod
leží v povodí Labe, které se tímto žádají o vyvěšení na svých ťrředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úíad lÚřad městyse / Městský úřad / Magistrát města l Újezdni úíad,

Vyvěšeno dne r.-. p . /-óť
Sejrnuto dne
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Ministers tv o zemědělství
Těšnov 65117,1 l0 00 Praha l

tel.22l811l1l

Spisová zn. MZF,-229 67 1202 l - l 5 12 I

čj

Vyřizuje:
Telefon:
E-rnail:

v praze dne

xÁvnH
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Ministerstvo zerr-rědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ttstanovení § 25 odst. 4
zákona č. 2541200l Sb., o vodách a o změně některýclr zákonťr (vodní zákon), vc znční
pozdějších přeclpisů, postltpem podle rrstanovení § I7l až 17 4 zákona č. 50012004 Sb., správni
ř,ád, ve nlění pozdějšich předpisťr, a ustatrovení § 115a odst. 3 vodrrílro zákona, v souladu
s vylrláškou č. 241201 l Sb., o pláncclr povoclí a pláncch pro zvládání povoclňových rizik,
ve znění pozdějších přeclpisů:

t.

vydává Nároclní plán povodí Dunaje, schválený usnesenín vlácly České republiky
ze dne.... č, ...,

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV.l C]ílc pro ochranu a zlcpšování stavr.r povrchovýclr vod, podzcmních vod a vodních

ekosystémů,
IV.2 Cíle pro hospodař,ení s povrclrovýrni a podzenrnimi vodami a udržitelrré vživáni těchto vod

pro za.jištční voclohospodářskýcli služcb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodrrich ponrěrťr a ochranu ekologické stability,
lV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní,
lV.5 Cílc kc snížcní nepříznivých dopadťr hydrologickóho sttclra,

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

které tvoří výrokovott část tolroto opatření obecné povahy a jsoLr jeho nedílnor_r součástí.



II.
Toto opatř,cní obccnó povahy zrLršu.;c opatření otrccIló povahy Mirristcrstva zcrrrčclčlství,

spisorá zn. I4YH54O2l20l5-15l20, čj. |54120l6-MZE-I5l20 ze clne l2. ledntr 20l(l, l<terýrn
byl vycliln Národní plirn povoclí Dunajc, schl,illerlý usllesellílll vlácly České republil<y ze clne
2|. prosirrcc 20l5 č. l083.

ODŮVODNĚXÍ

Nirrodní plán povoclí DLrna.je .je vyclávárl v ránrci přczkoLrrnávání a aktr.taliz:rce
stziva.jícího Národnílro plánu povodí Duna.jc, ktcrý byl schviilcn usncscním vlridy Čcskó
repLrbliky č. l0B3 ze dne 2l. prosirrce 2015. Podle ustanovení § 25 odst, 3 voclnílro zákona se
plirny povodí aktualizujikaždých 6let ocle dne jejiclr schválení. Národní plán povoclí DLrnaje
byl Ministcrstver-n zen-rčdčlstvi vydán opatř,cním obccné povalry čj. I54l2016-MZE-I5I20 ze
dne l2, |ecJna ?.0líl.

Odůvodnění Národního plánu povodí Dunaje obsahují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
L Charakteristiky části nrezitrárodní oblasti povodi na úzetrrí České republiky,
II. Přehled významných vlivťr a clopadťr lidské činnosti na stav povrclrových a podzernníclr
vod,
III. Morlitoring a lrodrrocetlí stavu,
IV.6 Návrh zvláštních a méně přísnýclr cílťr.
VI. Ekonomická analýza uživáni vocl, a

VlI. Doplňrrjící údaje,

ktcró jsotr ncdílnou součástí tolioto opatř,cní obecnó povahy.

Návrlr NáI,odního plárir-r povodí Dunaje byl v soLr|adlt s ustatlovením § 25 odst. 2
voclníl-ro zákona a ttstanovením § l9 vyhlášky č.24l20ll Sb., o pláncch povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znění pozclějšíclr předpisťr, zpř,ístLrpněn společně s návrhy
přísltršrrých plánťr dílčích povoclí a návrlretn Plánu pro zvládání povorlriových rizik v povodí
Durraje od l8. prosince 2020 po dobr-r 6 rněsícťr (do lB. čerr,,na 202l) Lrživatelťrm vody
a vci,cjnosti k písemným připomínkám na Mirristerstvu zernědělství, Ministcrstvr"r životnílro
prostř,edi, rnístrlě příslušrrýclr krajských úřadech a u správců povodi.

V souladu s ttstattovcním § 172 odst. l správnílro řádLr byl návrh opatř,cní obccnó povahy
s odťrvodněnírn po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnoLr r,,ylrláškou Ministerstva
zenrědělství čj. MZE-33053|2021-15l2l ze drre 28.5.202l a rozeslán k vyvěšení rra úředních
clcskirch obecních ťlřaclťr v obcíclr, .icjichž správnícIr obvodťr sc opatřcní obccnó povalry týká.
Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhrr opatř,ení poclávaly písernné př,iponrínky ve lhůrtě
do 18. června 2021. Podle ustanovení § 1 15a odst, 3 vodnílro zákona se ustanovení § l72 odst. 5

správnílro řádLr nepoužije.

vilpořádárr í připonrírrek :

(bude tfulplněno)
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poučpNí
Ve stnyslLr Ltstanovení § l73 odst.2 sprlrvnílro řádLl proti opatř,errí obecné povalty nelze

podat opravný prostředel<. podlc ttstttnovettí s\ l 73 odst. l správnílro ř,áclu opatřerlí obecné
povahy nabývá ťrčinnosti patnáctýrr-r dncnr pc,l clni vyvčšcní vcřcjnó vyhlášky. Do opirti,cní
obecné povalry a jeho oclťrvoclnění niťrže každý nahléclnoLrt Lt sprár,nílro orgánLr. který opatř,ení
obecné povahy l,yclal.

foprávněná ri řední osohaI

Ifirrrkce]

Příloha

návrh Národního plánu povodí Dunaje
http:/ieaeri.czlpublic/web/mzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-
obdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-planu.lrtnr1

Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu l5 dnů na úředních deskáclr správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcích, jejichž správní obvod
leží v povodí Dtrnaje, které se timío žádaji o vyvěšení na svých úředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní 6íad lÚřad městyse / Městský úřad / Magistrát města l Újezdní úíad

Vyvěšeno dne !__ V 14 L1

C.i

Sejrnuto dne
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Ministerstvo zemédělství
Těšnov 65117, l l0 00 Praha l

te|.22l8ll lll

Spisová zn, MZE-22968 l202l -l 5 |2I
č;

Vyřiztrje:
Telefon:
E-rnai1:

v praze dne

NÁvnH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVaHY

Ministerstvo zerrrčdělstvíjako příslušný správní orgán ve stnyslu ltstanovení § 25 oclst. 4
zákona č.2541200l Sb,, o vodách a o ztnčnč nčktcrých zákonťr (vodní zákon), vc znění
pozdějších předpisů, postLtpetn podle Lrstanoverrí § 1'7l až 174 zákona č. 50012004 Sb., sprár,ni
ř"ád, ve znění pozdějších předpisťr, a ustalloveni § 1l5a odst. 3 vodrríl-ro zákona, v soulaclu
s vyhláškou č. 24l20l l Sb,, o pláncclr povodí a pláncch pro zvládání povodňových rizik,
ve znění pozdějších předpisů:

I.

vydává Nároclní plán povodí Odry, sclrválerrý usnesetrítn vlády České republiky ze
dnc ,,.. č, ,...

obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné otrlasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV.1 Cílc pro ochranu a zlcpšování stavu povrchových vod, podzcrnníclr vod a vodníclr

ekosystérnů,
IV.2 Cíle pro lrospodai,ení s povrchovými a podzemnínri vodami a rrdržitelrlé uživáni těchto vod

pro zajištční voclohospodářských slrržcb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodrrích ponrěrťr a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snižení nepřízrrivých účinků povodní,
IV.5 Cílc kc snížení nepříznivých dopadťr hydrologickóho sucha,

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

které tvoř,í výrokovoLr část tolroto opatření obecné povahy a jsoLr jelio nedílnoLr sorrčástí.



II.
Toto opatřcní obccnó povahy zrušLr jc opatřcní obccné povahy Mirristcrstva zcrrrčclčlství.

spisorá zn. l4YH5399l2015-15I20. či. |5212016-MZF,-|5l20 ze clne l2. leclna 20l6, kterýrn
byl vyciiln Národní pllrn povoclí Oclry, sclrválený Llsllesellíl1,1 vlácly České rcpLrblil<y zc clne
2 l . prosirrcc 201 5 č. l0tt3.

ODŮVODXĚNÍ

Ntiroclníplán povodí Oclry.jc vycláváIr v ránrcipř,ezkournávánía aktrralizace stávajícího
Národnílio plárrr.r povodí Odry, ktcrý byl sclrválcn ttsncscnim vlády Č'cskó rcpubtiky č. l0tl3
ze dne 2l. prosince 20|5. Podle ltstanovení § 25 odst. 3 vocjnílio zákona se plány povodí
aktLralizrrjí každých 6 let ocle dne jejich sclrválení. Nirrodní plán povoclí Oclry byl Ministerstvetl-l
zcrnčdělství vyclzin opatř,cnítlr obecnó povahy čj. |52120l6-NLZE-15l20 zc dnc 12.|edna2016.

OdŮvodnění Národnílro plánu povodí Odry obsalrují v příloze uvedené kapitoly
Úvod
I. Charakteristiliy části mezinárodní oblasti povodi na území České republiky,
II. Přehlecl význaInných vlivů a clopaciů liclské čiIlnosti na stav povrclrovýclr a podzenrrríclr
vocl.
I[I. Monitoring a hoclnocení stztvtt,

íV.6 Návrh zvláštních a Inéně přísrrých cílů,
VI. Ekonorn ická analýza lžív áni vod, a
VII. DoplňLtjící údaje,

které jsou neclílnotr sorrčástí tohoto opatřerrí obecné povalry.

Návrli Nároclního plánLr povoclí Odry byl v soLrladlt s ustanovením § 25 odst. 2 vodnílio
zákona a ttstatrovetrínr § l9 vyhlášky č.24l20l l Sb,, o plánech povodí a p|áneclr pro zvládání
povoclňových rizik, vc znční pozclč.jších předpisťr, zpřístr,rpnčn společně s návrlry přísltršných
plánů dilčích povodí a návrhem Plánu pro zvládání povodriovýclr rizik v povodi Odry
od lt]. prosince 2020 po dobu 6 rněsícťr (clo lB. června 202I) uživatelům vody a veřejrrosti
k písenrným př,ipornínkám na Ministerstvu zernědělství, MinisterstvLr životnílio prostředí,
trrístnč příslušných krajských úrřadech a u správcťr povodí.

V souladu s ltstanovenírri § 172 odst. l správního řádLr byl návrh opatř,ení obecrré povaliy
s odťrvodněnínr po projednání s dotčenými orgány doručen vcřc-jnou vyhláškou Ministcrstva
zernědělstvi čj. MZE-3305312021-15l2l ze dne 28. 5.202l a rozeslán k vyvěšení na ťrřednícli
deskách obectrích úřadťr v obcích, jejicliž správrrích obvodťr se opatř,errí obecné povatry týká.
Dotčcnó osoby by|y vyzvány. aby k návrhu opatř,ení podávaly píscrnnó připomínky ve lliťrtč
do l8. června2021. Podleustanovení § l l5aodst.3 vodnílrozákonaseustanovení § 172odst.5
správního ř,ádu nepotržij e.

vypořádání připornínek:
(bude doplněno)
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poučptlí
Ve stnysltr ltstanovetrí § l73 oclst.2 sprirvního řádu proti opatř,erlí obecné pol,ahy nclze

podat opravný prostřeclel<. PocJle ltstittlovetlí § l73 odst. l sprtivního řádrr opatření obecIlé
povahy rrabývá ťrčinnosti pirtnlrctýrr, dncnr pcl clrri vyvčšcrrí vcřc.|nó vyhlzišky. Do clpatřcní
obccné por"alry a jelro oclťrvodnční mťrže každý nahlédnout Lr správníIto orgánu. l<terý opatření
obecrré povalry l,ydal.

]oprávněná riřední osoha I

Ifirrrkce]

Příloha

návrh Národního plánu povodí Odry
http ://eaeri.czlpub lic/web/rnzelvoda/planovani-v-oblasti-vod/x3 -planovaci-
obdobi/zverejnene-infbrrnace/navrh:v-narodnich-planu-povodi-planu.lrtn, l

Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu l5 dnů na úředních deskách správniho
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních ťrřadů v obcích, jejíchž správní obvod
leží v povodí Odry, které se tímto žádají o vlvěšení na svých úrředních deskách

Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obecní úíad lÚřad městyse / Městský úřad / Magistrát města l Újezdní úíad

vyvěšeno dne ú . (0 ÍlPU
I

Sejrnuto dne
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