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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00175/SOPK/21 VY IZUJE Štefanová, Kujanová PRAHA 27. LEDNA 2021 

 

Věc: P ipomínky k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků 
Váhu 2021 – 2027“ – zahájení zjišťovacího ízení 

  
Agentura ochrany p írody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany 
p írody p íslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně p írody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „ZOPK“), pro posouzení oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků 
Váhu 2021 – 2027“, který p edložilo Povodí Moravy, státní podnik, D eva ská 11, 602 00 Brno 
v souladu s ustanovením § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prost edí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prost edí), ve znění pozdějších p edpisů, doručeného dne 4. 1. 2021, vydává toto vyjád ení. 
 
Plány povodí se zpracovávají ve t ech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí, části 
mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) 
a dílčí povodí. Národní plány povodí po izuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního 
prost edí ve spolupráci s p íslušnými správci povodí a místně p íslušnými krajskými ú ady 
a schvaluje je vláda. Základní obsah národního plánu povodí upravuje p íloha č. 1 vyhlášky 
č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění. 
Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu 
povodí a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci 
mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje. Národní plán povodí Dunaje je doplněn 
plány povodí pro t i dílčí povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a p ítoků Váhu, dílčí povodí Dyje 
a dílčí povodí ostatních p ítoků Dunaje. Posuzovaná koncepce se týká plánu dílčího povodí 
Moravy a p ítoků Váhu. 
 
Agentura obdržela od Ministerstva životního prost edí ČR informaci o zahájení zjišťovacího 
ízení s termínem zaslání p ipomínek k p edmětné koncepci dle zákona o posuzování vlivů 

na životní prost edí nejpozději do 20 dnů ode dne zve ejnění oznámení koncepce podle § 16 
odst. 2 zákona, tedy ode dne, kdy bude informace o oznámení koncepce zve ejněna na 
ú ední desce posledního dotčeného kraje. Dle Informačního systému SEA je termínem 
pro zaslání vyjád ení 31. Leden 2021. Agentura se zásadně ohrazuje proti tomuto termínu, 
neboť souběžně s tímto vyjád ením k oznámení koncepce probíhá p ipomínkování 
návrhů národních plánů povodí, plánů dílčích povodí a plánů pro zvládání 
povodňových rizik v termínu do 18. června 2021. Agentura se proto domnívá, že se v této 
fázi vyjad uje k nehotovému dokumentu, který na základě souběžného p ipomínkování 
s pozdějším termínem může nabýt jiného znění, a to i v rámci úrovni oznámení koncepce. 
Agentura považuje uvedený postup za neobvyklý a upozorňuje na možné zpochybnění 
transparentnosti procesu hodnocení dle zákona o posuzování vlivů na životní prost edí.  
 
Agentura si p esto dovoluje upozornit na ty záměry, u kterých lze p edpokládat značný dopad 
na životní prost edí v p ípadě jejich realizace. Některá navržená opat ení k dosažení cílů 
považuje Agentura za problematická nebo p ímo v rozporu s deklarovanými rámcovými cíli pro 
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zlepšení stavu povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů 
povrchových vod a zároveň s rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu 
ekologické stability v dílčím povodí Moravy a p ítoků Váhu. Jako p íklady opat ení, které je 
t eba v rámci koncepce vyhodnotit ve vztahu k rámcovým cílům, lze uvést: 
 
MOV31722213 VD Albrechtice 
Toto opat ení je t eba v rámci koncepce vyhodnotit nejen z hlediska rámcových cílů, ale 
i z hlediska vyhodnocení vlivu Koncepce dle 45i dle zák.č.114/92 Sb., konkrétně na EVL 
CZ0530034 Moravská Sázava, neboť vodní dílo p edpokládá zatopení její části. Je tudíž 
důvodné p edpokládat významně negativní ovlivnění této EVL, resp. biotopů, jež jsou 
p edmětem ochrany EVL: údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2). acidofilní bučiny (L5.4), květnaté 
bučiny (L5.1), další naturové biotopy: podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce 
(T2.3B), vlhká tužebníková lada (T1.6), mezofilní ovsíkové louky (T1.1, hercynské 
dubohab iny L3.1), suťové lesy (L4). O této vodní nádrže je uvažováno jako o vodním zdroji 
pro město Lanškroun a širší okolí, zajištěním lokální protipovodňové ochrany pro oblast 
s významným povodňovým rizikem PM-22 (Moravská Sázava) a dále s nadlepšováním 
průtoků ve vztahu k zabezpečení MZP v povodí Moravy níže po toku v napjatém bilančním 
profilu "Morava-Moravičany". V rámci posouzení koncepce je t eba se zabývat p írodě bližšími 
alternativami k vodní nádrži za účelem zajištění požadovaných cílů. 
 
MOV31723249 Liniová technická protipovodňová opat ení na PB a LB Ostrovského 
potoka v intravilánu města Lanškroun 
V rámci posouzení koncepce je t eba se zabývat p írodě bližšími alternativami ešení 
za účelem zajištění požadovaných cílů. 
 
MOV31722211Suchá nádrž Boršov – Útěchov 
V rámci posouzení koncepce je t eba se zabývat p írodě bližšími alternativami ešení 
k zajištění výše uvedených vodohospodá ských pot eb. V p ípadě odůvodnění výstavby suché 
nádrže je t eba se zabývat návrhem p írodě blízkého ešení zátopy suché nádrže – 
revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní atd. 
 
MOV31722214 Výstavba suchých nádrží/poldrů na Lukovském potoce a na PB p ítoku 
Trpík, doplněné prohrábkou koryta za účelem PPO obcí Damníkov a Luková  
V rámci posouzení koncepce je t eba se zabývat p írodě bližšími alternativami ešení 
za účelem zajištění požadovaných cílů. V p ípadě odůvodnění výstavby suchých nádrží je 
t eba se zabývat návrhem p írodě blízkého ešení zátopy suchých nádrží – revitalizace koryta 
a potoční nivy, umístění tůní atd. 
 
MOV31201091 Kunovice - revitalizace v lokalitách Na Zelničkách, V Úzkých 
V p ípadě tohoto opat ení nejsou známy podrobnosti, nicméně podle listu opat ení Popis 
opat ení neodpovídá Klíčovému typu opat ení. 
 
MOV31201093 Retenční nádrž na levém boku b ehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic 
V p ípadě tohoto opat ení nejsou známy podrobnosti, nicméně podle listu opat ení Popis 
opat ení neodpovídá Klíčovému typu opat ení. 
 
MOV31722217 Návrhy konkrétních protipovodňových opat ení - suché nádrže 
Jakékoli opat ení na tocích v povodí vodního toku Brumovka považuje Agentura za 
problematické vzhledem k tomu, že Brumovka je nejvýznamnější zdroj splavenin pro EVL 
CZ0723434 Vlára s p edmětem ochrany sekavčík horský, který je vázaný na sedimenty. Vliv 
tohoto opat ení na p edmětnou EVL nelze na základě nedostatečného popisu vyhodnotit. 

 
MOV31800008 Olšava; MO130152, MOV218036 HB, vybudování retenčních prostor; Pitín 
V obou p ípadech se jedná o st et s II. zónou CHKO Bílé Karpaty. 
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MOV31800010 Hrubý potok, MOV218039 k.ú. Javorník 
V obou p ípadech se jedná o st et s II. zónou CHKO Bílé Karpaty. 
 
MOV31722216, MOV319000001 VD Vlachovice  
Agentura vnímá toto opat ení jako problematické, neboť jej nelze na základě nedostatečného 
popisu vyhodnotit a existuje zde p edpoklad výrazného negativního vlivu na ekologický stav 
vodních toků. Agentura souhlasí pouze s p írodě blízkými opat eními lokalizovanými na území 
CHKO Bílé Karpaty, která jsou s Agenturou v současnosti projednávána, p ípadně jsou již 
technicky odsouhlasena. 
 
MOV31722218 poldr Sobotín, revitalizace Merty, MOV31723252 Desná od toku Hučivá 
Desná po tok Merta - Návrh konkrétních protipovodňových opat ení, úsek MOV_30-01 
V p ípadě výše uvedených opat ení Agentura zdůrazňuje pot ebu zhodnocení vlivu 
protipovodňových opat ení navrhovaných na území CHKO Jeseníky na krajinný ráz, 
dochovaný stav p írodního prost edí a p edměty ochrany zvláště chráněných území a lokalit 
soustavy Natura 2000. 
 
MOV31900010 Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry 
Agentura upozorňuje, že rizikem p evodu vody z jednoho povodí do druhého může být p enos 
nepůvodních druhů či riziko p enosu patogenů. Odebírat vodu z p ehrad na Moravici znamená 
ochuzovat o vodu povodí Odry. Agentura upozorňuje, že lokality Trusovka a Lichnička, 
kterých se posílení má týkat, jsou rovněž lokalitami nově plánovaných p ehrad (LAPV), nabízí 
se tedy otázka, zda to má být náhrada nebo doplnění těchto p ehrad. 
 
MOV31800002 a MOV31800003 Vodní tok Loučka 
Agentura upozorňuje na skutečnost, že vodní tok Loučka je výjimečný výskytem ohroženého 
druhu st evle potoční. 
 
MOV31722201 Bečva, VD Skalička 
Z pohledu Agentury se jedná o velmi problematické opat ení. V této souvislosti Agentura 
upozorňuje na následující skutečnosti: 
 
1) Informace v listu opat ení (kolonka "Popis opat ení"), že zatím není rozhodnuto o konečné 

podobě VD Skalička koliduje s novelou tzv.  liniového zákona, kterou se mění zákon 
č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších p edpisů, v jehož p íloze je 
mezi preferované stavby za azeno VD Skalička. V důvodové zprávě je nádrž uvedena jako 
multifunkční, s možností p ilepšování průtoků v Bečvě. 

2) Popis opat ení je nelogický. Popisuje účely VD Skalička, vč. tzv. nadlepšování průtoků 
z VD Skalička a zabezpečování spolehlivosti dodávek vody a p itom konstatuje, že není 
rozhodnuto o konečné podobě. 

3) Údaje v popisu opat ení jsou odborně nesprávné. Tzv. nadlepšování průtoků nevede 
k posílení biologických funkcí vodního toku. Naopak pokud dojde k prosazení víceúčelové 
nádrže Skalička, nadále dojde ke zhoršení ekologického stavu vodních útvarů 
(v současnosti stav vodních útvarů Bečvy vyhodnocen jako poškozený MOV 0820, zničený 
MOV 0800 a st ední MOV 0780). Dojde k negativnímu ovlivnění splaveninového režimu 
a průtokového režimu štěrkonosné eky Bečvy, ohrožení zdrojů minerální vody, ohrožení 
v současnosti realizované revitalizační. 

4) Podle informací v nových územně plánovacích dokumentech již VD Skalička nefiguruje. 
 

Opat ení MOV31723230 Návrhy konkrétních protipovodňových opat ení, poldry, liniová 
PPO, zkapacitnění koryta; MOV31723254 Návrhy konkrétních protipovodňových 
opat ení - Slavičín, Brumov-Bylnice; MOV31800009 Vlčnovský p., MOV218037 Vlčnov 



IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I tereza.stefanova@nature.cz I T: 951 421 233 

nelze na základě dostupných informací vyhodnotit, nicméně Agentura upozorňuje na jejich 
možný negativní vliv na životní prost edí. 
Agentura upozorňuje, že některá z navržených opat ení k dosažení cílů jsou natolik obecná, 
že nelze posoudit rozpor s deklarovanými cíli zlepšení stavu vod a zamezení zhoršení stavu 
vod, ani možný dopad na životní prost edí nap .:  

 
- opat ení MOV31200001 Revitalizace vodních toků (MOV212501). Jedná se o opat ení 
typu B. Revitalizace v minulosti upravených koryt vodních toků jsou obecně bezpochyby 
p ínosným opat ením. V tomto listu je však opat ení navrženo pro všechny vodní útvary 
v dílčím povodí.  V této souvislosti upozorňujeme, že ne na všech upravených vodních tocích 
je t eba realizovat revitalizační opat ení, jedná se o poměrně nákladná opat ení, úseky 
vodních toků mají různou prioritu ešení.  V některých p ípadech může mít revitalizace koryta 
i negativní efekty. Každý jednotlivý úsek původně upraveného vodního toku je pot eba 
posuzovat individuálně, proto považujeme takto obecný návrh opat ení bez další lokalizace za 
nevhodný. Požadujeme doplnit konkrétní návrhy revitalizací (odlišné od těch uvedených 
v listech opat ení A). 
 
- opat ení MOV31200002 Migrační prostupnost vodních toků (MOV212502). Jedná se 
o opat ení typu B. Opat ení na obnovu migrační prostupnosti jsou obecně velmi p ínosná. 
V tomto listu je však opat ení navrženo pro všechny vodní útvary v dílčím povodí. V této 
souvislosti upozorňujeme, že pro území ČR je zpracována Koncepce zprůchodnění íční sítě, 
která obsahuje mj. priority ešení migračních p ekážek. Opat ení na obnovu migrační 
prostupnosti jsou velmi individuální a finančně poměrně náročná, zároveň jsou z ejmé priority 
ešení a opět platí, že ne všechna zprůchodnění migrační p ekážek mají pouze pozitivní efekt. 

Nahodilý výběr ešení migrační prostupnosti v celém dílčím povodí Moravy proto pokládáme 
za nevhodný. Požadujeme doplnit prioritní p ekážky k ešení dle Koncepce zprůchodnění íční 
sítě (aktualizace 2020), pokud dosud nejsou obsaženy v listech opat ení typu A. 

 
I když jsou v tomto vyjád ení konkrétně uvedeny pouze některé záměry, neznamená to, 
že se Agentura s ostatními ztotožňuje. S ohledem na termín daný k vyjád ení 
k oznámení koncepce a obecnosti některých navržených opat ení není možné uvést 
kompletní výčet potenciálně problematických opat ení.  
 
Agentura dále upozorňuje na nutnost podrobit zjišťovacímu ízení všechny navazující záměry, 
které by mohly mít potenciálně významný vliv na p íznivý stav p edmětů ochrany, nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo naplní charakteristiky a limity 
stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prost edí. P ed zahájením realizace 
jednotlivých opat ení je nezbytné postupovat dle ZOPK (závazné stanovisko k některým 
činnostem ve zvláště chráněných územích dle § 44, závazné stanovisko k zásahu do VKP dle 
§ 4, udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56, stanovisko 
dle § 45i, využití institutu biologického hodnocení dle § 67, posouzení vlivu na krajinný ráz dle 
§ 12 apod.). 

 
Kontaktní osobou v p ípadě doplňujících informací je Mgr. Tereza Štefanová, email: 
tereza.stefanova@nature.cz, telefon: 951 421 233. 
 

 
Mgr. Jaromír Kosejk 

EDITEL ODBORU OBECNÉ OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY 



Čj.:    ČIŽP/OTOIP/2021/94 Vyřizuje: Pavel Mladonický Datum: 1. 2. 2021

Spis: ZN/ČIŽP/OTOIP/19/2021 Telefon:  222 860 210

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“

Dne 6. 1. 2021 jsme obdrželi v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, informaci čj.: MZP/2020/710/5126 o oznámení koncepce „Plán dílčího 
povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ (dále jen „oznámení koncepce“).

Závěr:

ČIŽP uplatňuje, z hlediska své působnosti, k předmětnému oznámení koncepce níže uvedené 
připomínky Oblastního inspektorátu Hradec Králové, Oblastního inspektorátu Brno, 
Oblastního inspektorátu Olomouc a Oddělení ochrany přírody ředitelství, a považuje za 
žádoucí v následném posouzení vlivů této koncepce na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., věnovat pozornost těmto připomínkám.

Vyjádření OI Hradec králové (ČIŽP OI HK)

Dle názoru ČIŽP OI HK je žádoucí, aby se předložená koncepce zaměřila na prevenci proti 
nežádoucím účinkům povodní a negativním účinkům dlouhodobého sucha; na hospodárné 
využívání vodních zdrojů a zabezpečení jakosti povrchových a podzemních vod v dotčené 
oblasti; na zadržování vody v krajině a na zajištění minimálního zůstatkového průtoku 
v dotčených vodních tocích a minimální hladiny podzemní vody v jejich povodích, a to se 
zvláštním zřetelem na ochranu vodních ekosystémů a na nich závisejících suchozemských 
ekosystémů zejména pak v případě zvláště chráněných území a zvláště chráněných druhů, 
jakož i na ochranu lesních porostů jakožto významného faktoru při zadržování vody 
v krajině. Ohledně kvality vod je žádoucí další podpora čištění odpadních vod v místě vzniku.

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Ředitelství
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

tel.: +420 222 860 111, IČ: 41693205

e-mail: podatelna@cizp.cz

ISDS: zr5efbb

www.cizp.cz www.cizp.cz
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Oddělení ochrany ovzduší:
OI HK ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předložené koncepci připomínky.

Oddělení ochrany vod:
ČIŽP OI HK, oddělení ochrany vod, nemá k předložené koncepci připomínky

Oddělení odpadového hospodářství:
ČIŽP OI HK, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předložené koncepci připomínky.

Oddělení ochrany přírody:
ČIŽP OI HK, oddělení ochrany přírody, nemá konkrétní připomínky vzhledem k obecnosti cílů 
uvedených v oznámení koncepce. Vyhodnocení předpokládaného vlivu jednotlivých variant 
opatření k dosažení cílů koncepce bude možné, až tyto varianty budou známy a budou zpracovány 
do konkrétní podoby na konkrétní území či část povodí.

Oddělení ochrany lesa:
Předložená koncepce je velmi všeobecná, a proto nelze přesně vyhodnotit konkrétní záměry vlivu 
na lesní ekosystémy a lesní porosty na nich rostoucích. Cíle koncepce nejsou v současné verzi 
koncepce dostatečně popsány tak, aby bylo možno k nim zaujmout jednoznačné stanovisko. Nelze 
vyloučit, ani vyhodnotit předpokládané vlivy koncepce na lesní ekosystémy v delším časovém 
úseku. ČIŽP OI HK, oddělení ochrany lesa, se domnívá, že vliv navržených opatření bude mít jen 
nepřímý vliv na druhovou skladbu a hospodaření v lesích. Stanovení a hlavně dodržení 
minimálního zůstatkového průtoku v tocích nebo minimální zůstatkové hladiny podzemních vod 
lze obecně chápat jako přínosné pro ochranu přirozené druhové skladby lesů v nivách vodních 
toků. Navržená protierozní opatření v ploše povodí (zahrnující mj. zalesnění) mohou v některých 
případech vést ke zvýšení rozlohy lesních porostů. Kladný vliv se rovněž projeví v případě nápravy 
stavu břehových a doprovodných porostů v celé oblasti povodí Moravy, neboť budou nahrazeny 
stanovištně či druhově nepůvodní porosty geograficky původními dřevinami. Jediným možným 
negativním vlivem by mohlo být odstranění části plochy lesních porostů při záboru pozemků 
určených k plnění funkce lesů (dále též „PUPFL“) u opatření ke zvýšení kapacity koryt vodních 
toků nebo výstavby suchých a polosuchých nádrží. ČIŽP OI HK, oddělení ochrany lesa, 
upozorňuje, že při záboru PUPFL je nutno vyhodnotit morfologii terénu a zachovat dopravní 
přístupnost lesních porostů v okolí. Dle předložené koncepce lze předpokládat pozvolný nárůst 
lesnatosti s ohledem na podporu zalesňování zemědělské půdy, kde by bylo vhodné zajistit 
druhovou skladbu nových lesních porostů odpovídajících danému stanovišti. Z hlediska ochrany 
lesa lze v tomto stavu předložené koncepce pouze konstatovat, že tento dokument podporuje 
obecný trend zlepšování druhové skladby a struktury lesa s cílem přiblížit se postupně přírodě 
blízkému lesu. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že v povodí Moravy v dnešní době dochází 
k masívnímu hynutí smrkových, ale i borových porostů, v některých oblastech dochází k jejich 
plošnému rozpadu na rozsáhlých plochách lesních komplexů, což zajisté negativně zasáhne i 
hospodaření s vodou. Příčinou tohoto jevu je výrazný deficit disponibilní vody v lesních porostech. 
Během posledních cca deseti let došlo k výraznému prohloubení tohoto vláhového deficitu a 
jehličnaté porosty, zejména v nižších a středních polohách se nedokážou na tuto změnu nijak 
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adaptovat, a proto jsou nadměrně oslabené a následkem působení následných biotických činitelů 
odumírají. Je to dáno jednak typem kořenového systému jehličnatých porostů a rovněž také 
nedostatkem srážek během letních přísušků, které způsobí výrazné oslabení těchto porostů. Za této 
situace nedokáže smrk či borovice odolávat nástupu různých hub (např. václavky smrkové), které 
jsou po „suchu“ primárním škůdcem těchto porostů a mají negativní vliv na jejich zdravotní stav, 
což výrazně snižuje fungování kořenového systému a omezuje hydrický režim stromu. 
Doprovodným jevem rozpadu těchto jehličnatých porostů a odumírání smrkových a borových 
stromů je výskyt podkorních hmyzích škůdců, zejména kůrovců, kteří tento rozpad urychlují a 
využívají současného oslabení jehličnatých porostů pro svoji gradaci. 
ČIŽP OI HK, oddělení ochrany lesa, k uvedenému seznamu doporučení navrhuje pro lesy a lesní 
hospodářství doplnit oznámení koncepce o rozšíření informací týkající se lesních ekosystémů 
uvedených v koncepci, a proto považuje za vhodné rozšířit pozornost koncepce o environmentální 
vzdělávání o lese, přírodních vztazích a procesech v něm.

Vyjádření OI Brno (ČIŽP OI BN)

V koncepci ČIŽP OI BN doporučuje zaměřit se více na problematiku lesních porostů 
(především obnovu a druhovou skladbu), aktuálně zasažených kůrovcovou kalamitou, neboť 
tyto hrají významnou roli v oběhu vody v krajině. Dále ČIŽP OI BN upozorňuje, že u záměrů 
plynoucích z předložené koncepce v této fázi nelze vyloučit negativní vliv na životní prostředí 
a že vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí bude potřeba posoudit samostatně podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále ČIŽP OI BN uplatňuje tyto připomínky:

V části B.6  Hlavní cíle předloženého oznámení koncepce
- str. 14 – „Zvyšovat počet obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu tam, kde je to 

technicky a ekonomicky vhodné. V případě, že není z technických ani ekonomických důvodů možné 

napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou centrální ČOV, bude zajištěna podpora 

decentrálního, tzn. individuálního, řešení nakládání s odpadními vodami v souladu s platnými 

právními předpisy“.
ČIŽP k výše uvedenému uvádí, že jí je z vlastní kontrolní činnosti a praxe známo, že přijetí 
decentralizace čištění odpadních vod vede k mnoha případům, kdy při výstavbě nových RD je 
upřednostňováno budování malých ČOV, které jsou následně neodborně provozovány (např. 
vypínání chodu ČOV z důvodu úspory elektrické energie při provozu apod.) což může zhoršovat 
kvalitu vypouštěných odpadních vod, které následně mohou negativně ovlivnit vodní toky. 

- str. 14 – Dle názoru ČIŽP by měla být přednostní ochrana podzemních zdrojů pitné vody, hledání 
variantního řešení při odběrech pro průmysl, náhrada odběrů podzemní vody úpravou vody 
povrchové (např. kdy pro účely chlazení jsou odbírány miliony m3 podzemní vody),

- str. 15 – „Zavést evidenci dešťových oddělovačů na stokových sítích“
ČIŽP není jasné, co by tato evidence zahrnovala, z novely vodního zákona s účinností od 1. 2. 2021 
povinnost vlastnit povolení k vypouštění vod byla vypuštěna,
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- str. 16 – pod Rámcové cíle zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability by měla 
být dle názoru ČIŽP zařazena i ochrana podzemních zdrojů pitné vody,

- str. 21 -  V části „Základní opatření navržená v oblasti ochrany vod mohou podle § 23a vodního 

zákona“ pod písm. j) doporučuje ČIŽP doplnit následující text: včetně eliminace vypouštění 
odpadních vod z RD do vod podzemních v obcích,

- str. 44 – ke kapitole C.3.5 Oblasti s urychleným odtokem srážkových vod a nedostatečnou mírou 

akumulace vody ČIŽP uvádí, že k urychlenému odtoku srážkových vod z povodí Rožnovské Bečvy 
přispívají hlavně i uměle vybudované napřímené úseky toku v betonových korytech,

V části C.4 Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

- str. 65 – nejen v důsledku sníženého výskytu srážek, ale i v důsledku těžby lesních porostů 
(Beskydy, Hostýnské vrchy) dochází ke snížení přirozeného zadržení vody lesy v krajině a 
vysychání lokálních zdrojů pitné vody zásobujících okolní obce, podíl na úbytku vody v krajině 
má i zvýšený odpar z lesních mýtin.

Vyjádření OI Olomouc (ČIŽP OI OL)

Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP OI OL konstatuje, že v předloženém 
oznámení koncepce jsou popsány specifické problémy dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
a mj. kroky k zajištění kvality povrchových vod (konkrétní návrhy dílčích Povodí jsou pak 
na webových stránkách http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/). Na základě prostudování všech 
podkladů ČIŽP OI OL navrhuje pro odstranění negativních vlivů na ŽP vypracování návrhu 
kontinuálního monitoringu velkých řek v návaznosti na možné významné havárie.

Vyjádření OI Ostrava (ČIŽP OI OV)

ČIŽP OI OV neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

Vyjádření Oddělení odpadového hospodářství (OOH ředitelství ČIŽP)

OOH ředitelství ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

Vyjádření Oddělení ochrany ovzduší (OOO ředitelství ČIŽP)

OOO ředitelství ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/
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Vyjádření Oddělení ochrany vod (OOV ředitelství ČIŽP)

OOV ředitelství ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti k předloženému návrhu 
koncepce žádné zásadní připomínky.

Hlavní environmentální cíle oznámení koncepce se zaměřují na ochranu a zlepšování stavu 
povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů. Jde obecně o dva základní typy cílů. 
Cíle rámcové a cíle konkrétní. Environmentální cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových 
vod, podzemních vod a vodních ekosystémů jsou stanoveny se zřetelem na jednotlivé tematické 
oblasti. 
Vzhledem k tomu, že definované cíle v oznámení koncepce jsou řešeny převážně v obecné rovině, 
tj. bez specifikace konkrétních záměrů, nelze odvodit konkrétní vliv na předmět ochrany vod. 
Rozhodující bude až samotné posouzení vlivu konkrétních projektů, opatření a aplikací. Nelze 
vyloučit vliv a možný negativní dopad jednotlivých cílů a opatření na vodní hospodářství. V oblasti 
ochrany vod se převážně jedná o nakládání s vodami (zvýšené požadavky na odběry vod, 
vypouštění a čištění odpadních vod), koloběh vody při zachování nejpřirozenějších hydrologických 
a hydrogeologických poměrů v krajině (zlepšení zasakování srážkové vody) a zvyšování 
akumulační schopnosti vod v krajině (retenční nádrže, výsadba vegetace aj.).
Jelikož předkládané oznámení koncepce uvažuje jen jednu variantu řešení, nelze z hlediska ochrany 
vod navrhnout jiné varianty řešení.
OOV ředitelství ČIŽP předložené oznámení koncepce posoudilo ve vztahu k ochraně vod a dospělo 
k závěru, že významný vliv v oblasti ochrany vod za dodržení podmínek definovaných v koncepci 
lze vyloučit.

Vyjádření Oddělení ochrany přírody (OOP ředitelství ČIŽP)

OOP ředitelství ČIŽP považuje za nezbytné v následném posouzení vlivu této koncepce na 
ŽP podrobné hodnocení aktuálních přírodních poměrů a výskytu chráněných zájmů. 

K zaslanému oznámení koncepce nemá OOP ředitelství ČIŽP zásadní připomínky týkající se 
zaměření či obsahu koncepce. Zároveň je ale nutno upozornit na rizika, plynoucí z naplňování 
některých stanovených cílů předkládané koncepce, zejména z okruhu „zlepšování kvality a 
zabezpečenosti vodohospodářských služeb“ nebo v oblasti „zlepšování vodních poměrů a ochrana 
ekologické stability“.
V souvislosti s poskytováním vodohospodářských služeb jsou tradičně rizikovými činnostmi 
záměry týkající se zajištění splavnosti, rekonstrukce vodních děl (vodních nádrží i vodních toků), 
případně odstraňování povodňových škod (zpravidla ve smyslu škod na majetku než škod na 
životním prostředí). Charakter údržby nebo rekonstrukce vodního díla (typicky regulovaného toku) 
nezřídka mají i projekty označované za „revitalizaci“, se kterou ve výsledku nemají nic společného. 
Podobně se za projekty majícími za cíl obnovu vodního režimu a zlepšování přirozené retenční 
schopnosti krajiny mohou skrývat záměry zkapacitnění nebo obnovy regulovaných koryt, 
respektive za projekty zaměřenými na zadržování vody v krajině, obnovu přírodě blízkých biotopů 
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a podporu biologické rozmanitosti záměry výstavby intenzivně využívaných akvakultur. Je 
nasnadě, že v takovém případě se mnohé realizované projekty míjí deklarovaným efektem, 
v horším případě mohou být ve vztahu k některým chráněným zájmům zcela kontraproduktivní.
Z výše uvedených důvodů považujeme (zejména ve výše uvedených případech) za nezbytné 
podrobné hodnocení aktuálních přírodních poměrů a výskytu chráněných zájmů v následném 
posouzení vlivu na ŽP, a to nejen u konkrétních záměrů, ale i samotné předkládané koncepce. 
Případné negativní vlivy se mohou týkat zejména vyskytujících se populací zvláště chráněných 
druhů, ekostabilizační funkce dotčených významných krajinných prvků (vodních toků, rybníků a 
dalších nádrží), ochranným podmínek zvláště chráněných území apod. Přinejmenším v některých 
aspektech nelze dle názoru inspekce vyloučit vyznaný negativní vliv uvedené koncepce.

Vyjádření Oddělení ochrany lesa (OOL ředitelství ČIŽP)

OOL ředitelství ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

Hlavním cílem oznámení koncepce je mimo zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, i 
zlepšení stavu „oblastí“ vázaných na vodní prostředí. Zlepšování vodních poměrů a ochrana 
ekologické stability je blíže specifikována v rámcových cílech. V dílčím povodí Moravy a přítoků 
Váhu je lesnatost srovnatelná s celostátním průměrem, cca 34 %. V současné druhové skladbě však 
dominují z cca 61 % jehličnaté porosty, s podílem smrku ztepilého cca 48 %. Disponibilní deficit 
vody v těchto lesních porostech, umocněný rozvojem hmyzích škůdců zejména kůrovců, má 
v některých oblastech za následek až plošný rozpad lesních porostů. V přirozené druhové skladbě 
by měly v daném území, se zastoupením cca 70 %, převažovat listnaté dřeviny. S ohledem na 
zaměření předkládaného dokumentu na ochranu vod jako složky životního prostředí se 
významnější negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají, spíše je cílem koncepce současné 
významné negativní vlivy v zájmovém území eliminovat. OOL ředitelství ČIŽP k oznámené 
koncepci, tak jak je prezentována, nemá připomínky.

S pozdravem

Ing. Lukáš Kůs
ředitel odboru technické ochrany

a integrované prevence
ředitelství ČIŽP

(podepsáno elektronicky)
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„Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“ – vyjádření krajského úřadu 

k oznámení koncepce podle § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších zákonů. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 06.01.2021 od Ministerstva životního 
prostředí oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“, 
zpracované dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů.  

Stručný popis koncepce:  

Základním dokumentem pro zpracování oznámení koncepce je návrh „Plán dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027” ve verzi pro zveřejnění k připomínkám veřejnosti a další 
koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení předkladatelem 
koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti 
zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. 

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát s cílem vymezit 
a vzájemně harmonizovat následující veřejné zájmy: 

· ochrana vod jako složky životního prostředí, 

· snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a 

· udržitelné užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 

V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových 
rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování 
a vodoprávní řízení. 

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu pořizuje státní podnik Povodí Moravy jako 
správce povodí ve spolupráci s krajskými úřady Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, 
Pardubického a Moravskoslezského kraje a s ústředními vodoprávními úřady. Schvalují ho 
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dle své územní působnosti kraje. Současný Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu pro 3. 
plánovací období je druhou aktualizací POP, resp. první aktualizací PDP. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený správní úřad vydává ve smyslu ustanovení 
§ 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů toto 

 

vyjádření:  

 

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů:  

Uvádí se, že Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je zpracováván podle vodního 
zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje bude Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
podrobovat připomínkám v souladu s ustanovením § 25 vodního zákona, v rámci lhůty, kdy 
se plány dílčích povodí zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám.   

Uvádí se, že ve vztahu k zákonu o vodách lze konstatovat, že jednotlivé kapitoly naplňují 
předmět a účel vodního zákona. 

 Ve vztahu k „Oznámení koncepce dle § 10c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 7 citovaného zákona“ 
upozorňujeme na nesrovnalosti, které jsou v oznámení koncepce uvedeny a je vhodné je 
opravit či podrobněji vysvětlit.  

Kapitola B.6 Hlavní cíle – str. 14 - Zajistit pokračování investičních podpor pro rozvíjení 
vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, avšak 
pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost 
centrálního systému, bude podporován decentrální systém čištění odpadních vod.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje s tímto zněním textu nesouhlasí, neboť nikde není řečeno 
kdo, a jakým způsobem bude prokazovat nevýhodnost centrálního systému. Takové 
prokazování není zakotveno ani v zákoně o vodách ani v zákoně o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu. Proto by se text měl upravit na následující znění: 

Zajistit pokračování investičních podpor pro rozvíjení vodohospodářské infrastruktury 
vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce. Rozvíjení vodohospodářské infrastruktury 
by mělo probíhat podle plánů rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného kraje. V případech, 
kdy bude prosazováno decentrální čištění odpadních vod (jedná se především o malé 
domovní čistírny, tedy individuální řešení, které nelze uplatňovat v plánech rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu), pak takové řešení musí odpovídat požadavkům 
vodního zákona, podle kterého se také takový záměr ohlašuje či povoluje.  

Důvodem pro změnu tohoto textu je fakt, že plány dílčích povodí mají vycházet z Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (viz § 4 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). K tomu se dále uvádí, že decentrální 
systém řešení likvidace odpadních vod je ve své podstatě systémem individuálním – mnoho 

samostatných řešení pro jednotlivé znečišťovatele (např. malé domovní čistírny odpadních 
vod, septiky apod.). Individuální likvidace odpadních vod je považována za legální, pokud 
jsou stavebně povoleny případně ohlášeny podle příslušných právních předpisů (např. 
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v případě DČOV musí odpovídat požadavkům § 15a vodního zákona, ale nenaplňují svojí 
kapacitou veřejnou potřebu, takže DČOV nelze zahrnout do PRVK).  

Decentrální způsoby likvidace OV, tedy jak výše řečeno – individuální řešení -  v PRVK 

zapracovány nejsou, neboť neodpovídají požadavkům zákona o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a nenaplňují definici zařízení pro veřejnou potřebu.  A z toho důvodu 
také Krajský úřad Jihomoravského kraje navrhuje změnu textu, neboť neodpovídá 
požadavkům zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, potažmo Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací, který je podkladem pro zpracování plánů dílčích povodí, 
podle vodního zákona.  

Str. 23 – věta „Výjimka „méně přísné cíle“ ochrany vod není v dílčím povodí Moravy a přítoků 
Váhu v tomto plánovacím období uplatňována“ hovoří o povodí Moravy, oznámení koncepce 
je k povodí Dyje. Je zde mylně uvedená koncepce, nejedná se o závažný přepis, který by měl 
vliv na výsledek hodnocení.  

Str 30 – vztah k ostatním koncepcím, upozorňuje se, že v tabulce je uveden Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje s rokem vzniku 2004. Je daleko vhodnější 
udávat pouze PRVK JMK, poslední aktualizace byla schválena 27.2.2020, (nikoli leden 2019 
jak je uvedeno), tedy téměř před rokem a je zveřejněna na stránkách JMK.  

Na straně 52 je uvedeno: 

Povrchové vody 

V dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu je vymezeno celkem 149 útvarů povrchových vod, 
z toho 146 v kategorii „řeka“ a 3 vodní útvary v kategorii „jezero“. 

Žádný vodní útvar není vymezen jako útvar umělý. 

Jako silně ovlivněný útvar (HMWB) bylo vymezeno celkem 28 útvarů povrchových vod, 
z toho 3 útvary v kategorii jezero a 25 útvarů v kategorii řeka. 

Není zřejmé, proč v kategorii řeka, kde počet silně ovlivněných útvarů je na straně 52 uváděn 
počet 25, je v tabulce č. C – 6 Počet silně ovlivněných VÚ – kategorie řeka uvedeno v pravém 
sloupci počet 1, 15 a 22 – toto číslo po sečtení nedává textem uváděných 25 vodních útvarů.  

Tab. C – 6  

Fyzická změna Počet silně ovlivněných VÚ – 

kategorie jezero 

Počet silně ovlivněných VÚ – 

kategorie řeka 

Plavební komory/zdymadla 0 1 

Jezy/vodní nádrž 3 15 

Úpravy nebo napřímení 
vodních toků/stabilizace 
koryta/zpevnění břehů 

0 22 

 

Tyto nesrovnalosti je zapotřebí vysvětlit (není zřejmé, proč jednotlivé počty nesouhlasí) nebo 
opravit.  

Ing. Dáňová kl. 2695 
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2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a výše uvedeného zákona 
vydal ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2022–2027“ stanovisko č. j. 
JMK 113347/2020 ze dne 12.08.2020, ve kterém nevyloučil ve své územní kompetenci 

významný negativní vliv opatření, uvedených v návrhu této koncepce, na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Správní orgán má za to, že vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí by se 
mělo principiálně zaměřit z navrhovaných okruhů opatření zejména na opatření ke snížení 
nepříznivých účinků povodní a opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha.  

Při vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti považujeme za nezbytné 
navrhovaná opatření konfrontovat se souhrny doporučených opatření (SDO) jednotlivých 
území.  

Hodnocená koncepce dále musí respektovat existenci ZCHÚ a upřednostňovat tuto 
skutečnost před ostatními zájmy. 

        Mgr. Nikola Coufalová, kl. 1538 

 

3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

Uvedená koncepce nemá přímý vliv na zájmy chráněné na úseku ochrany ovzduší, tedy bez 
připomínek.  

          Ing. Helán, kl. 2626 

 

4. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky 
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025: 

Po prostudování předložené dokumentace k návrhu: „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu 2021-2027“, části, která se zabývá nakládáním s odpady uvádíme následující. V této 
části PD je uvedeno, že žádné specifické problémy ŽP – odpadového hospodářství, relevantní 
vzhledem k PDP nebyly identifikovány. V důsledku uplatňování PDP Moravy a přítoků Váhu, 
není očekáván žádný významný potenciální vliv (vyjma možného ovlivnění po dobu realizace 
konkrétních opatření). Žádná přijatá opatření/cíle odpadového hospodářství nejsou. 
Vzhledem k uvedeným závěrům v PDP, nemá úsek odpadového hospodářství k předmětné 

koncepci připomínky. 

Rašovská, kl. 2623 

 

5. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638 
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Z ostatních oslovených odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje se k oznámení 
koncepce vyjádřil odbor regionálního rozvoje. 

6. Odbor územního plánování a stavebního řádu sděluje: 

S ohledem na to, že Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2022–2027 má sloužit jako 
podklad pro výkon veřejné správy, máme ke zveřejněnému návrhu koncepce na 
Informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod 

kódem MZP282K z hlediska územního plánování níže uvedené zásadní připomínky: 

A. k návrhu Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 

Ke kap. 0 – ÚVOD: 
1. kap. 5 „Seznam podkladů“: 

a) bod f), str. 19:  

V komentáři chybí informace o zdroji „údaje o využití území“, které mají být 
závazným podkladem dle § 5 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 
pro zvládání povodňových rizik (jak uvedeno na str. 17 předloženého návrhu) 

b) Legislativa ČR – Ostatní související, str. 26: 

V bodě [99] je nepřesně uvedeno „Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb.“ 

Zákon č. 183/2006 Sb. nebyl novelizován „jen“ zákonem č. 47/2020 Sb. není 
dostatečně zřejmé, k jakému znění stavebního zákona je návrh PDP (zpracovávaný 
od r. 2018) vztažen. Doporučujeme uvést všechny relevantní novelizační předpisy: 

- pro znění stavebního zákona účinné od 01.01.2018 jimi jsou: zákon č. 68/2007 

Sb., zákon č. 191/2008 Sb., zákon č. 223/2009 Sb., zákon č. 227/2009 Sb., zákon 
č. 281/2009 Sb., zákon č. 345/2009 Sb., zákon č. 379/2009 Sb., zákon č. 424/2010 

Sb., zákon č. 420/2011 Sb., zákon č. 142/2012 Sb., zákon č. 167/2012 Sb., zákon 
č. 350/2012 Sb., zákon č. 257/2013 Sb., zákon č. 39/2015 Sb., zákon č. 91/2016 

Sb., zákon č. 264/2016 Sb., zákon č. 298/2016 Sb. a zákon č. 225/2017 Sb. 

Pro znění stavebního zákona účinné od 13.03.2020 do 31.12.2020 kromě výše 
uvedených novel byl stavební zákon novelizován těmito dalšími předpisy: zákon 
č. 169/2018 Sb., zákon č. 312/2019 Sb. a zákon č. 47/2020 Sb. 

Dále byl stavební zákon (SZ) novelizován těmito předpisy:  zákonem č. 403/2020 
Sb. pro znění SZ účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021; zákonem č. 277/2019 pro 

znění SZ účinné od 01.01.2020 do 30.06.2022 a zákonem č. 47/2020 Sb. pro 
znění účinné od 01.07.2023 

Tatáž připomínka platí pro podklad pod poř. č. [103] „Vyhláška č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb.“  na str. 26. 

Předmětná vyhláška byla novelizována dvěma vyhláškami č. 458/2012 Sb. 
a č. 13/2018 Sb.  

Tatáž připomínka platí pro podklad pod poř. č. [104] „Vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.“ na 

str. 26. Předmětná vyhláška byla novelizována třemi vyhláškami č. 269/2009 Sb., 
č. 22/2010 Sb. a č. 431/2012 Sb.  

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
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c) PODKLADY V KRAJSKÉ PŮSOBNOSTI, str. 27-28: 

Považujeme za zásadní pochybení, že nebyly zohledněny zásady územního rozvoje 

včetně jejich případných aktualizací, které mají pořízeny všechny kraje. Je třeba toto 
napravit.  

Není zřejmé proč v seznamu podkladů nebyly uvedeny „Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje“ (2016), dnes ve znění Aktualizací č. 1 a 2“. Pro úplnost 

dodáváme, že Jihomoravský kraj má zpracovánu Územně energetickou koncepci, 
která rovněž ve výčtu podkladů chybí. 

Ke kap. IV. – CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI 
VÁZANÉ NA VODNÍ PROSTŘEDÍ: 
2. kap. 1.3 „Cíle pro zlepšení vodních poměrů a ochranu ekologické stability, str.10“: 

Předposlední odrážka na str. 10 uvádí jako konkrétní cíl „zajistit podklady o hydrologii 

řešeného území včetně vyhodnocení retenční schopnosti krajiny (stav niv, pramenných 
oblastí, stav koryt z hlediska rychlosti proudění vody, rozlivu apod. Vzniklé podklady 
předat do ÚAP (vazba na územní plánování)“. Upozorňujeme, že hydrologie území 
včetně vyhodnocení retenční schopnosti krajiny není od 29.01.2018 zařazena mezi 
sledované jevy ÚAP stanovené přílohou 1 vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění. 
Opatření není možné tímto způsoben vázat na územní plánování, pokud je v rozporu 

s platnou legislativou. Po tuto dobu požadujeme poslední větu „Vzniklé podklady předat 
do ÚAP (vazba na územní plánování)“ vypustit. Předmětné podklady stávající právní 
úprava umožňuje předat orgánům územního plánování jako oborový podklad 
vodohospodářského resortu. 

3. Návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu neobsahuje kap 4.3, která má 
obsahovat „zásady pro tvorbu územně plánovací dokumentace“ jak se tvrdí v pasáži 
k plnění cíle 1 „Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v riziku“, a to 
v „DOKUMENTACI OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM“ - viz také  
připomínky 4 a 5 níže. 

 

B. k „DOKUMENTACI OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM“,  
vázané na návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 

4. kap. 4 „Cílový stav ochrany před povodněmi“ Souhrnné zprávy za dílčí povodí Moravy 
a přítoků Váhu a rovněž jednotlivá opatření ve kterých je kap 4 obsažena: 

V plnění cíle 1 „Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v riziku“ je 
uvedeno, že naplnění tohoto cíle bude dosaženo mj. zohledňováním principů povodňové 
prevence takto, cituji:  

o „v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí, zejména nestanovováním nových 
zastavitelných ploch, u kterých by byla překročena míra přijatelného ohrožení, 
a zároveň návrhem změny využití ploch v souladu se zásadami pro tvorbu 
územně plánovací dokumentace uvedenými v kap. 4.3 

o při umisťování a povolení záměrů nezvyšováním hodnot potenciálních 

povodňových škod v plochách identifikovaných v mapách povodňového rizika 
postupováním dle zásad pro umisťování a povolování staveb a činností 
uvedených v kap. 4.3“ (konec citace) 
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K předmětnému navrženému plnění uplatňujeme připomínky: 

a) Návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu neobsahuje kap 4.3, tudíž ani 
zásady ochrany před povodněmi, které by měly vodohospodářské orgány uplatňovat 
vůči obsahu územně plánovací dokumentace, ani zásady pro umisťování 
a povolování staveb a činností, které by měly vodohospodářské orgány uplatňovat 
vůči záměrům v navazujících povolovacích řízeních, zejména při jejich umisťování do 
území. Předmětné zásady požadujeme do návrhu Plánu dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu doplnit. Nelze tímto způsobem přesouvat kompetence 
vodohospodářských orgánů vyplývající zejména z vodního zákona, na orgány 
územního plánování a stavební úřady. 

b) Z výše uvedeného vyplývá, že citované návrhy (viz výše) je potřeba přepracovat tak, 
aby byly v souladu s platnou legislativou, tj. v první odrážce upravit konec např. takto 
„… v souladu se zásadami ochrany území před povodněmi uplatňovanými 
vodohospodářskými orgány vůči obsahu územně plánovací dokumentace“, ve druhé 
odrážce „… dle zásad pro umisťování a povolování staveb a činností uplatňovaných 
vodohospodářskými orgány vůči záměrům v navazujících povolovacích řízeních, 
zejména při jejich umisťování do území“. Nelze tímto způsobem přesouvat 
kompetence a zodpovědnost vodohospodářských orgánů vyplývající zejména 
z vodního zákona, na orgány územního plánování a stavební úřady. 

5. V návaznosti na připomínky 3 a 4 uplatňujeme připomínku ke kap. 5 „Návrhy opatření na 
ochranu před povodněmi k dosažení cílového stavu“, a to k „Seznamu navrhovaných 
opatření nestavebního charakteru“ uvedeném v Příloze č.6: 

a) Opatření MOV31711001 „Pořízení/změna územního plánu (definování 
nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím)“: 

Stavební zákon pojem „nezastavitelná plocha“ ani „plocha s omezeným využitím“ 
nezná, nelze tedy vyžadovat vymezení takovýchto ploch v územních plánech. Splnění 
opatření, které je v rozporu s platnou legislativou (zejména se stavebním zákonem), 
není možné tímto způsoben ukládat orgánům územního plánování. Požadavek 
„definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím“ požadujeme 
vypustit.  

Dalším důvodem je skutečnost, že stávající právní úprava umožňuje 
vodohospodářským orgánům uplatnit předmětné požadavky vůči územními plány 
navrhovaným zastavitelným plochám (tj. k jejich zastavitelnosti/nezastavitelnosti, 

případně omezení využitelnosti z hlediska ochrany před povodněmi) při 
tvorbě/pořízení ÚP/změny ÚP na základě relevantního oborového podkladu (viz také 
předchozí připomínky). V tomto smyslu je jako alternativní řešení akceptovatelná 
úprava formulace navrhovaného opatření, např. „Zohlednění výstupů povodňového 
mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním 
plánování a rozhodování“. 

Opatření MOV31711002 „Využití výstupů povodňového mapování (mapy 
povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování 
a rozhodování“: 

Výstupy povodňového mapování se stávají limitem omezujícím využití území, který 
vyplývá z vodního zákona, popřípadě z vlastností území, nikoliv jejich zohledněním 
v ÚP. Zdrojem financování povodňového mapování je MŽP. Zohlednění relevantních 
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limitů omezujících využití území v ÚP se řídí stavebním zákonem a samo o sobě 
žádné zvýšené náklady na pořízení ÚP nutně nevyvolává.   

b) Z výše uvedených důvodů považujeme za žádoucí opatření MOV31711001 
a MOV31711002 sloučit do jednoho pod názvem „Zohlednění výstupů povodňového 
mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním 
plánování a rozhodování“. 

6. Příloha č. 2 Souhrnné zprávy za dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu: 

Stavební zákon pojem „zastavěná plocha“ nezná. ÚP vymezuje zastavěné území (ZÚ) 
a zastavitelné plochy (ZP) v nezastavěném území.  

a) Název přílohy 2 požadujeme uvést do souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy, tj. opravit takto „Seznam zastavěného území a zastavitelných 
ploch (ZÚ a ZP) dotčených povodňovým nebezpečím v jednotlivých obcích v dílčím 
povodí Moravy a přítoků Váhu“. 

b) Z téhož důvodu požadujeme název pro sloupce 4 až 7 v tabulce opravit takto „Rozsah 

ZÚ a ZP dotčených scénářem (m2)“. 

7. Příloha č. 6 Seznam navrhovaných opatření nestavebního charakteru: 

V příloze č. 6 u prvních dvou opatření zohlednit výše uvedenou připomínku č. 5 (zejména 

písm. c). 

8. Příloha č. 10 „Stav územních plánů v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu“: 

a) Stavební zákon rozlišuje územní plán obce (ÚPO), který bylo možno pořídit do 
31.12.2006 a územní plán (ÚP), který se pořizuje od 01.01.2007 podle „nového“ 
stavebního zákona. Název pro sloupce 3 až 6 tabulky je třeba uvést do souladu 
s platnou legislativou, tj. uvést oba druhy jak ÚPO tak i ÚP. 

b) Stavební zákon u územních plánů pořízení aktualizace neumožňuje, pouze Změnu ÚP. 
Z tohoto důvodu není možné ve 4 sloupci tabulky pod nadpis „Stav 2020“ uvádět 
údaj „aktualizace RRRR“, který se odvolává na neexistující aktualizaci. V tomto 

sloupci požadujeme uvést v souladu se stavebním zákonem všechny relevantní 
změny územního plánu, tj. změny které byly vydány/nabyly účinnosti.  

Ing. arch. Jana Děrdová, kl. 1386 

 

 

 

  

Ing. Mojmír Pehal v. r. 
 vedoucí odboru 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková 
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
28. října 117, 702 18  Ostrava 

 

 

 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 

a bezpečnosti informací 

 

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  

ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce „Plán dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu 2021 - 2027“ dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel 
06.01.2021 oznámení výše uvedené koncepce zpracované podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, spolu s žádostí o vyjádření k oznámení této koncepce. 

Předkladatelem předmětné koncepce je Povodí Moravy, s. p. 

Koncepce navazuje na stávající platný Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016–2021 a aktualizuje jej s 

ohledem na nové skutečnosti a cíle k roku 2027. Koncepční dokument doplňuje Národní plán Dunaje o 
podrobné údaje a stanovuje návrhy programů opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dílčí povodí na 
základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních 
zdrojů a časový plán jejich uskutečnění. V rámci České republiky je koncepce schvalována v územní působnosti 
Zlínského kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. 

 

Z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá krajský úřad 
k oznámením výše uvedené koncepce připomínky.  

 

Informace o oznámení koncepce a o tom, kde je možno do oznámení nahlížet, byla zveřejněna na úřední desce 
krajského úřadu od 08.01.2021. 

 

 
 

 
Ing. Jan Filgas 

vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 

Váš dopis zn.: MZP/2020/710/5126 Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

Ze dne: 04.01.2021 
Čj.: MSK   1587/2021 
Sp. zn.: ŽPZ/797/2021/Jak 
 208.1 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-01-26 

Elektronický podpis - 27.1.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Jan Filgas
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.8.2023 09:08:02-000 +02:00
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 Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Č.J.: KUOK 2300/2021                                             V Olomouci dne 29. 1. 2021 
Sp.Zn.: KÚOK/1683/2020/OŽPZ/7149 

Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 

Tel.: 585 508 624 

Datová schránka: qiabfmf  
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz 
 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IP 
Vršovická 65 
100 00 Praha 10 Vršovice 

 

Počet listů: 2                                  
Počet příloh: 0     
Počet listů/svazků příloh: 0/0   

 

 
 
Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu 2021 - 2027“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro 
posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona je 
Ministerstvo životního prostředí. 

 
 
Podáním ze dne 6. 10. 2020 pod č. j.: MZP/2020/710/5126 byla Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“) doručena informace o oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu 2021 - 2027“, v souladu s § 10c odst. 2 dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Předmětem koncepce je stanovení environmentálních cílů pro ochranu a zlepšování 
stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů v Povodí Moravy 
a přítoků Váhu. Koncepce navazuje na Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
2016 – 2021 a aktualizuje jej s ohledem na nové skutečnosti a cíle k roku 2027. 
 
 
Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému oznámení 
koncepce zasílá své písemné vyjádření: 
 
Oddělení lesnictví - zpracovala: Mgr. Nina Kuncová (tel.: 585 508 404) 
 
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž 
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny. 
 
 
Oddělení vodního hospodářství 
Vodoprávní úřad – zpracovala: Vladimíra Kresáč Kubišová (tel.: 585 508 630) 
 
K oznámení koncepce nemáme žádných připomínek. 

mailto:m.zeidlerova@olkraj.cz
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Oddělení ochrany životního prostředí 
Orgán ochrany ovzduší - zpracoval: Miroslav Kučera (tel.: 585 508 407) 
 
Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje, 
že k předmětnému dokumentu nemá připomínky, s tím, že nepožaduje další 
posouzení v režimu SEA. 
 
Orgán odpadového hospodářství - zpracoval: Ing. Petr Březina (tel.:585 508 647) 
 
Bez připomínek. 
 
 
Oddělení ochrany přírody 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracoval: Ing. František Sedláček 
(tel.: 585 508 408) 
 
Bez připomínek. 
 
Orgán ochrany přírody - zpracovala: RNDr. Miroslava Kudýnová (tel.: 585 631) 
 
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle 
§ 77a zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, po posouzení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
2021 - 2027“ vydává toto stanovisko: 
 

1) Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno 
v samostatném stanovisku krajského úřadu, orgánu ochrany přírody, pod č. j. KUOK 
85374/2020 ze dne 28. 7. 2020 na žádost společnosti Aquatis a.s., Botanická 
834/56, Brno. Významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 
byl vyloučen. 
 
2)  Stanovisko k dotčení chráněných částí přírody, jejichž ochrana je podle 
§ 77a zákona v kompetenci krajského úřadu: V zájmovém území se mimo lokalit 
soustavy Natura 2000 nacházejí zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 
a dále skladebné prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability. 

Odůvodnění: Předmětem koncepce je stanovení environmentálních cílů pro ochranu 
a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů 
v Povodí Moravy a přítoků Váhu. Koncepce navazuje na Plán dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu 2016 – 2021 a aktualizuje jej s ohledem na nové skutečnosti a cíle 
k roku 2027. 

Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku učinil závěr, že samotná koncepce nemá 
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět 
ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Konkrétní záměry, vycházející z koncepce 
však mohou mít vliv na předmět ochrany lokalit, a proto je nutné je vždy posuzovat 
podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. V oblasti, pro kterou je zpracována koncepce, se nacházejí 
rovněž zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, jejichž režim ochrany je 
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nutné respektovat. Pro dotčení skladebných prvků územního systému ekologické 
stability nadregionální a regionální úrovně, vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění aktualizací je třeba respektovat příslušné regulativy. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka       Ing. Josef Veselský 

       vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová 

Elektronický podpis - 2.2.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Josef Veselský
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 15.5.2021 07:44:42-000 +02:00



 

 
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  *  Ústředna: +420 466 026 111  *  Fax: +420 466 026 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz  *  e-mail: posta@pardubickykraj.cz  * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod. 

  

*KUPAX00WEHNW* 
KUPAX00WEHNW 

Krajský úřad 

Pardubického kraje 
OŽPZ - oddělení integrované prevence 

 
 

 

Váš dopis zn.:   MZP/2020/710/5126  
Ze dne:    4. 1. 2021  
Číslo jednací:   KrÚ   1903/2021/OŽPZ/Bü 
Spisová značka: SpKrÚ   1377/2021/OŽPZ/OIP 
Vyřizuje:   Ing. Kateřina Bürgerová 
Telefon:   466 026 359 
E-mail:    katerina.burgerova@pardubickykraj.cz 
   
Datum:    29. 1. 2021        

 

 

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
obdržel dne 6. 1. 2021 žádost od Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, o vyjádření k oznámení 
koncepce  

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí 

 

Orgán vodního hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek) 

Vodoprávní úřad Krajského úřadu Pardubického kraje nemá k oznámení koncepce námitky ani 
připomínky. 

 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření RNDr. Vladimír Vrána) 

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti krajskému úřadu zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, není k předloženému oznámení koncepce žádných připomínek. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vlasák 

    vedoucí odboru 

v z. Ing. Jana Hroudová 

vedoucí odd. vodního hospodářství 
 

 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované 
prevence 
Ing. Klára Dlouhá 

Vršovická 1442/65 

110 10 Praha 10 



 

  

Krajský úřad Zlínského kraje IČO 70891320 

tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: 577 043 373, fax: 577 043 373 

761 90 Zlín e-mail:renata.cablova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

Odbor stavebního řádu 

a životního prostředí  
oddělení hodnocení ekologických rizik 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IP  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

    

    datum oprávněná úřední osoba číslo jednací    spisová značka 

    1. února 2021 Ing. Renata Čablová KUZL 7522/2021    KUSP 585/2021 ÚPŽP-RČ 

 

 

Vyjádření k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“" 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) 
obdržel dne 6. ledna 2021 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke „Plán dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu 2021 - 2027“, zpracované podle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Krajský úřad konstatuje, že na území Zlínského kraje se nacházejí zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
i evropsky významné lokality (EVL) s vazbou na vodní prostředí. V rámci zpracování koncepce je tedy 
nutné ZCHÚ i EVL náležitě respektovat tak, aby nedocházelo vlivem její realizace k jejich 
významnému negativnímu ovlivnění, příp. byly její nepříznivé důsledky na životní prostředí patřičně 
zmírněny, ať už by se jednalo o úpravu vodních toků, protipovodňová opatření, výstavbu nových 
poldrů i vodních nádrží atd. 
 

          Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Novotná 
 
 
 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kulička 

vedoucí oddělení 

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

Elektronický podpis - 2.2.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Pavel Kulička
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.9.2021 10:50:24-000 +02:00



 

MAGISTRÁT M STA OLOMOUCE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

Hynaisova 10, 779 11  Olomouc 

 
Olomouc, dne: 18.01.2021 

Č. j.:  SMOL/016754/2021/OZP/OOSSO/Jah 

Číslo spisu:         S-SMOL/003254/2021/OZP 
Spisový znak – 208, skartační znak/skart. lhůta – V/10 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Jahnová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.30 

Telefon: 588488334 

E-mail:   monika.jahnova@olomouc.eu  

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: RNDr. Petr Loyka, CSc. 
 

Žadatel: Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 1442/65, Praha 10-Vršovice, 100 00  Praha 10 

 

 

Vyjádření Magistrátu města Olomouce k záměru 
podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

SEA - zahájení zjišťovacího ízení ke koncepci  Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků Váhu 2021-2027 

 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 06.01.2021 žádost k výše uvedené akci.  
 

 

 

Popis akce  

Jedná se o koncepci Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027.  

Obsah koncepce vychází ze zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, 
potřeb užívání vodních zdrojů, přičemž doplňuje „Národní plán povodí Dunaje“ o podrobné údaje a stanovuje 
návrhy programů opatření za účelem dosažení cílů koncepce. Obsah koncepce představuje podklad pro výkon 
veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Předmětná koncepce je zaměřena na území 
Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. 
 

Koncepce předkládá návrh opatření přispívající k zabránění a regulaci znečištění z bodových  zdrojů, k omezování, 
případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod, opatření ke snížení nepříznivých 
účinků povodní, opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek umožňujících dosažení 
dobrého ekologického stavu nebo potenciálu, opatření proti suchu. 
 

   

Vyjád ení odd lení péče o krajinu a zem d lství  
(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588 488 346) 

 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  a orgán státní správy lesů příslušný dle zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, Vám sděluje, že k předložené koncepci nemá z hlediska svých 
kompetencí připomínky. 
 

 

Vyjád ení orgánu ochrany ovzduší 
(Bc. Ludmila Hýblová, tel. 588 488 341) 

 

Orgán ochrany ovzduší MMOl nemá k předložené koncepci připomínky.  
 

 



 

Vyjád ení vodoprávního ú adu 

(Ing. Hana Zvoníčková, tel. 588 488 320) 

 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po seznámení se s předloženou dokumentací 
dospěl k závěru, že k předloženému koncepčnímu materiálu nemá z hlediska svých kompetencí připomínky. 
 

 

 

Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady 

(Ing. Monika Jahnová, tel. 588 488 334) 

 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání 
s odpady vám sděluje, že k předložené koncepci nemá připomínky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Petr Loyka, CSc. 

vedoucí odboru životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 1442/65, Praha 10-Vršovice, 100 00  Praha 10 

Spis 



 

Statutární město Přerov 

Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Oddělení ochrany životního prostředí 
a památkové péče 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 
 

pracoviště: Bratrská 34 

tel.: +420 581 268 111 – ústředna 

fax: +420 581 268 279 

www.prerov.eu 

 

  Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 
 

Váš dopis č.j./Ze dne 

MZP/2020/710/5126 

/04.01.2021 

Spis. zn.: MMPr/001726/2021/STAV/ZP/Ča 

Č. j.: MMPr/012524/2021/STAV/ZP/Ča 

Sp. sk. zn.: 246.7 A5 

Vyřizuje: Ing.Jaroslav Čagánek 

Tel.: 581 268 236 

Přerov 

25.01.2021 

E-mail: jaroslav.caganek@prerov.eu 

Vyjádření města Přerova k OZNÁMENÍ zjišťovacího řízení k záměru „Plán dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“, předkladatele Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 
00 Brno, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Statutární město Přerov, zastoupené Odborem stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu 
města Přerova, v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění, vydává po projednání s ostatními 
dotčenými odbory MMPr podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), toto vyjádření: 

K předloženému oznámení nejsou připomínky. 

 

S pozdravem 

Ing. Hana Tesařová, v.r. 

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 
a památkové péče 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Čagánek, referent oddělení ochrany životního prostředí 
a památkové péče 

 



 

Obdrží: 
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní, prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (DS 9gsaax4) 



                                                                                                                        

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.: MZP/2020/710/5126  Ministerstvo životního prost edí 
ZE DNE: 6. 1. 2021  Odbor posuzování vlivů na životní 
NAŠE ZN.: MMZL 002514/2021 prost edí a integrované prevence 
VY IZUJE: Libiger Vršovická 1442/65 
TEL.: 577 630 974 100 10 Praha 10  
E-MAIL: ceneklibiger@zlin.eu 
DATUM: 28. 1. 2021 

„Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ – vyjádření k oznámení koncepce dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
 

P edkladatel: Povodí Moravy, s.p., D eva ská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 
 
 
Odbor životního prost edí a zemědělství Magistrátu města Zlína jako dotčený orgán k výše uvedené 
koncepci sděluje:  
 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění – bez 
p ipomínek. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – vzhledem k tomu, 
že se p edmět koncepce p ímo týká významných krajinných prvků, žádáme rovněž o posouzení vlivu 
na jejich ekologicko-stabilizační funkce v podrobnosti hodnocení dle § 67 ZOPK, a to včetně ovlivnění 
krajinného rázu zejm. p i stavebních opat eních (zdi, kácení liniové zeleně), včetně p ípadného návrhu 
kompenzací.  

 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění – 
bez p ipomínek. 
 
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění – bez p ipomínek. 
 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – bez p ipomínek. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA 
vedoucí Odboru životního prost edí 
a zemědělství Magistrátu města Zlína 
(Dokument je opat en elektronickým podpisem) 
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M STSKÝ Ú AD BRUNTÁL 
odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  

Váš dopis zn.: MZP/2020/710/5292 
Ze dne: 06.01.2021 
Čj: MUBR/825-21/tes - OŽP-322/2021/tes 
Vy izuje: Ing. Radim Tesolin 
Email: radim.tesolin@mubruntal.cz 
Telefon: 554 706 259 
Datum: 13.01.2021 
Počet p íloh: 0 
Listů p íloh: 0 

Ministerstvo životního prost edí 
Vršovická č. p. 1442/65 
100 00  Praha 10 

 
 

 

 
 
 

 

VYJÁD ENÍ odboru životního prost edí, silničního hospodá ství a zemědělství 
Podáním došlým dne 6. 1. 2021 jste požádali o vyjád ení ve smyslu ust. § 10c odst.3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prost edí) ve zn ní pozd jších p edpisů k zahájení zjišťovacího ízení ke koncepci „Plán 
dílčího povodí Moravy a p ítoku Váhu 2021-2027“ po prostudování p edložených podkladů vydává 
zdejší odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství následující vyjád ení: 
 

✓ Odpadové hospodá ství 
     Vyjád ení dle ust. § 10c odst.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí  
     a o zm n  n kterých souvisejících zákonů a dle ust. § 126  písm. k) zákona č. 541/2020 Sb.,  
     o odpadech  – bez p ipomínek. 
                                                                                                                                   Tesolin/kl.259                                                                                                                                               

✓ Vodoprávní ú ad 

M stský ú ad Bruntál, jako vodoprávní ú ad, v cn  p íslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákonů (vodní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpisů, a místn  p íslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, vydává podle § 10c odst.  3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném zn ní 

(zákon o posuzování vlivů na životní prost edí) a podle § 154 správního ádu následující vyjád ení: 
Neuplatňujeme p ipomínky, nepožadujeme další projednávání zám ru podle zákona č. 100/2001 Sb.  

Ing. Kutáčková/kl. 342 

✓ Ochrana p írody 

Odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství M stského ú adu Bruntál, jako orgán 
ochrany p írody p íslušný podle § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů, a jako místn  
p íslušný orgán ochrany p írody podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, vydává podle § 10c odst.  3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném zn ní 

(zákon o posuzování vlivů na životní prost edí) a podle § 154 správního ádu následující vyjád ení: 
Neuplatňujeme p ipomínky, nepožadujeme další projednávání zám ru podle zákona č. 100/2001 Sb.  

RNDr. Sk ivánková/kl. 310 

✓ Ochrana zemědělského půdního fondu  

M stský ú ad Bruntál, odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství, obecní ú ad obce 
s rozší enou působností pov ený výkonem p enesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpisů, jako orgán ochrany zem d lského půdního fondu, 
v cn  p íslušný podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského půdního fondu, 
ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen zákon o ochran  ZPF) a místn  p íslušný podle § 11 odst. 1 písm.  
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a) zák. č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, vydává podle § 10c odst.  3 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném zn ní (zákon o posuzování vlivů na životní prost edí) a podle § 154 
správního ádu následující vyjád ení: Neuplatňujeme p ipomínky, nepožadujeme další projednávání 
zám ru podle zákona č. 100/2001 Sb.  

RNDr. Sk ivánková/kl. 310 (skrop) 

✓ Ochrana ovzduší 
Odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství M stského ú adu Bruntál, jako orgán 
ochrany ovzduší, v cn  p íslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochran  
ovzduší, v platném zn ní a místn  p íslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, vydává podle § 10c odst.  3 zákona č. 100/2001 Sb., v 
platném zn ní (zákon o posuzování vlivů na životní prost edí) a podle § 154 správního ádu následující 
vyjád ení: Neuplatňujeme p ipomínky, nepožadujeme další projednávání zám ru podle zákona č. 
100/2001 Sb.  

Ing. Kutáčková/kl. 342 

✓ Státní správa lesů   
M stský ú ad Bruntál, odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství – obecní ú ad 
obce s rozší enou působností pov ený výkonem p enesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpisů a podle ust. § 1 zákona č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou působností, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, jako orgán státní správy lesů v cn  p íslušný podle § 3 písm. e) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákonů, ve 
zn ní pozd jších p edpisů a místn  p íslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, po p ezkoumání zám ru vydává podle ust. § 6 odst. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prost edí, následující vyjád ení k oznámení zahájení zjišťovacího ízení ke 
koncepci:  „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků Váhu 2021 – 2027“.  
Zdejší orgán státní správy lesů nemá p ipomínek a nepožaduje další projednávání zám ru podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prost edí. 

Ing. Vandasová/kl. 273 (vadssl) 

✓ Státní správa myslivosti 

M stský ú ad Bruntál, odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství, jako orgán státní 
správy myslivosti podle ust. § 60 a § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zn ní pozd jších 
p edpisů (dále jen zákon o myslivosti), po p ezkoumání p edloženého zám ru vydává podle ust. § 6 
odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí a o zm n  n kterých 
souvisejících zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů, následující vyjád ení: Zdejší orgán státní správy 
myslivosti nemá p ipomínek a nepožaduje další projednávání zám ru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prost edí.  

                                                                                             Ing. Durďák, Ph.D./kl. 378 

✓ Silniční hospodá ství 
M stský ú ad Bruntál, odbor životního prost edí, silničního hospodá ství a zem d lství, vykonávající 
p enesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpisů, jako silniční správní ú ad p íslušný podle ustanovení § 40 
odst. 4 písmene a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů 
(/dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), vykonává působnost silničního správního ú adu ve 
v cech silnic II. a III. t ídy a ve ejn  p ístupných účelových komunikací, a dále podle ustanovení § 40 
odst. 5 písmene b) zákona o pozemních komunikacích vykonává působnost silničního správního ú adu ve 
v cech místních komunikacích. 
K žádosti o vyjád ení podle ustanovení § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů, ke 
zjišťovacímu ízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoku Váhu 2021-2027“ sd luje: 
P íslušný silniční správní ú ad uplatňuje podle ustanovení § 40 odst. 4 písmene d) zákona o pozemních 
komunikacích stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním 
ízení z hlediska ešení místních a účelových komunikací. K p edloženému zám ru nemá silniční správní 

ú ad zmocn ní pro vydání stanoviska nebo závazného stanoviska podle zákona o pozemních 
komunikacích. 
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Podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, vydáváme k zám ru 
toto vyjád ení: Dotčení práv, které zdejší silniční správní ú ad hájí, bude posuzováno v rámci územního 
ízení, stavebního ízení, p ípadn  společného územního a stavebního ízení. 

M. Šumšalová/kl.173 
 
 
 

 

Mgr. Vladimír Procházka 
vedoucí odboru životního prost edí, 
silničního hospodá ství a zem d lství 
 

 
 

 
 
  

Digitálně podepsal Mgr. Vladimír
Procházka
Datum: 14.01.2021 07:14:24 +01:00
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Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence 
Vršovická 1442/65 
100 10  PRAHA 10 

Vyjádření k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-
2027“  
 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán 
veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písmene c) a 66 
odst. 1 zák. č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na základě oznámení 
koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ (dále jen Plán) 
č.j. MZP/2020/710/5126 ze dne 4. ledna 2021 zasílá tyto připomínky k ochraně veřejných 
zájmů podle níže uvedených jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
 
■    zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona 
o ochraně přírody a krajiny): 
 
A) V textu „Oznámení PDP Moravy“ je na straně 68 v tabulce v části předběžná identifikace 
vlivů na ŽP v důsledku uplatňování PSP Moravy a přítoků Váhu v oddílu ochrana biologické 
rozmanitosti uvedeno  
 
„· Možné zvýšení biodiverzity v důsledku revitalizace vodních toků 
· Udržení nebo zlepšení stavu vody v oblastech vymezených pro ochranu stanovišť nebo 
druhů, vč. soustavy lokalit NATURA 
· Zlepšení průchodnosti vodních toků pro ryby a pro další vodní živočichy“. 
 
Všechny tyto deklarované kladné přínosy Plánu jsou v rozporu se záměrem vybudování 
nádrže Rajnochovice (Košovy) na ploše 90,7 ha, který je zmíněn v Souhrnné zprávě za dílčí 
povodí Moravy a přítoků Váhu v části 2.2 Současný stav - ochrana před povodněmi 
(...“ke zvýšení protipovodňové ochrany je Generelem území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod zajištěna územní ochrana vhodných lokalit, které by bylo možné výhledově 
využít pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha“). V kategorii lokalit A jsou mimo 
několika dalších uvedeny i Rajnochovice. 
Požadujeme, aby byla v textu Plánu v příslušné části zmíněna nevhodnost tohoto 
záměru a v části VI Opatření požadavek na jeho vypuštění z předmětného Generelu 
LAPV při nejbližší aktualizaci a to především z těchto důvodů: 
 
1) Území, které má být chráněno pro výstavbou vodní nádrže se nachází v přírodním parku 
Hostýnské vrchy (dříve oblast klidu). Výstavba vodní nádrže by byla v rozporu s posláním 
přírodního parku, které je deklarováno v nařízení č.3/95 o přírodním parku (ochrana 
krajinného rázu na území se soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, jakož i 
hodnotami kulturními a historickými). Svými parametry se tato stavba od ostatních prvků 
krajinné scény, kterou tvoří lesní komplexy a trvalé travní porosty s kulturními prvky lidové 
architektury výrazně odlišuje. Realizací nádrže by došlo ke snížení estetické i přírodní 
hodnoty krajiny, narušení harmonického měřítka krajiny i harmonických vztahů v krajině a 
vzniku zcela nového a cizorodého prvku (v případě využití celého území akumulace rozsáhlé 

http://www.bystriceph.cz/
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vodní plochy s délkou přes 2 km), který se v této podhorské krajině nikdy nevyskytoval. Je to 
typický příklad stavby, která výrazně narušuje krajinný ráz konkrétního území ve smyslu 
zákona č. 114/92 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákona). I kdyby 
se stavba nenacházela, v přírodním parku Hostýnské vrchy, byl by k jejímu umístění a 
povolení ve smyslu §12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nutný souhlas orgánu 
ochrany přírody.  
 
2) V centrální části území pro akumulaci povrchových vod Rajnochovice (Košovy) se dále 
nachází registrovaný významný krajinný prvek Mokřad Košovy s rašeliništěm, které je 
ojedinělé v rámci Hostýnských vrchů. Nachází se zde i prioritní biotop soustavy NATURA 
2000. Realizací nádrže by došlo rovněž k likvidaci části přirozeného vodního toku Juhyně 
jako významného krajinného prvku ze zákona a omezení až znemožnění průchodnosti pro 
některé vodní organismy. Dle § 4 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Výstavba nádrže je v přímém 
rozporu s tímto zákonným ustanovením.  
 
3) Vodní nádrž přeruší v šířce přesahující příslušné metodiky – např. Rukověť projektanta 
ÚSES (Löw a kol, 1995) - stanovené parametry biokoridoru spojující nadregionální 
biocentrum Kelčský Javorník (NRBC1) a regionální biocentrum Velká Příčnica (RBC2), takže 
naruší i schválený Územní systém ekologické stability, jehož vytváření je dle § 4 zákona 
veřejným zájmem. 
 
4) Výstavbou vodní nádrže dojde ke škodlivému zásahu do vodního toku a údolní nivy 
Juhyně, která je významným krajinným prvkem. Tok je v této části přirozeného charakteru 
s charakteristickými společenstvy organismů. Nádrž bude zároveň mimořádnou migrační 
bariérou. 
 
5) Území pro akumulaci povrchových vod zasahuje také do evropské soustavy chráněných 
území NATURA 2000-Ptačí oblasti Hostýnské vrchy, jejím předmětem ochrany jsou ptačí 
druhy s vazbou na lesní biotopy nikoliv vodní plochy. Výstavbou vodní nádrže by s velkou 
pravděpodobností došlo také k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a snížení biologické rozmanitosti.  
 
6) Nádrž se v různých koncepcích a strategiích objevuje již od 50. let, kdy byla vytýčena 
tehdejšími technokratickými plánovači, toto by však neměl být podstatný důvod pro její 
provedení.  
 
7) V roce 2012 bylo ze ZÚR ZK odstraněno 8 území, které byly původně v Generelu LAPV - 
Ostroh (Morava), Lužná (Senice), Ostrožská Lhota (Okluka), Solanec (Leští), Rožnov 
(Rožnovská Bečva), Halenkov (Dinotice), Záhorovice (Kladenka), Ořechov (Vážanský potok).  
Naopak od roku 2019 je jako nově hájená lokalita uváděna v materiálech MZE lokalita 
Blazice o ploše 204,9 ha, nacházející se na vhodnějším místě. Jelikož je také ve stejném 
ORP, mohla by zřejmě zajistit zásobování pitnou vodou pro stejnou skupinu obyvatel, navíc 
je podporována starosty místně příslušných samospráv. 
 
B) V části IV. Cíle je v kapitole IV.1.3. jako jeden z rámcových cílů uvedeno obnova 
přirozeného vodního režimu a udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti 
původních druhů, zachování či zlepšení migrační prostupnosti vodních toků pro vodní a na 
vodu vázané živočichy proto by mohla být kapitola VI. Opatření doplněna o revitalizaci (ID 
MOV31200001) a zvýšení migrační prostupnosti (ID MOV31200002) pro toky Juhyně (k.ú. 
Rajnochovice, Podhradní Lhota, Komárno) a Bystřička (k.ú. Chvalčov, Chvalčova Lhota, 
Bystřice pod Hostýnem).   
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C) V listu opatření ID CZE31500002 – Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť 
nebo druhů a mokřadů je žádoucí doplnit vyjmenovaná území o registrované významné 
krajinné prvky, případně o významné krajinné prvky obecně. 
 
D) Dle oznámení koncepce doporučujeme, aby se vyhodnocení zaměřilo na dopady 
případné výstavby výše uvedené nádrže Rajnochovice (Košovy) pro biodiverzitu 
potenciálně dotčeného území, jeho vodní režim a krajinný ráz (v případě, že nebude 
v Plánu uvedeno doporučení na upuštění od tohoto záměru) a vyhodnocení varianty, zda je 
možné dosažení cílů Plánu i bez výstavby této nádrže.   
 
 
                                                                        Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Svačina 
 
 
■    zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (dále jen vodní zákon): 
 
E) v listu opatření ID MOV30701226 – Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce a výstavba 
kanalizace (MOV207002) opravit kraj, neboť se nejedná o kraj Olomoucký, ale Zlínský a dále 
nositele opatření, protože vlastníkem ČOV a převážné části stokové sítě není město, ale 
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 
F) V Dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem Bystřička – MOV_13-01 – Ř. 
KM 5,801 – 8,800 opravit na str. 7 datum aktualizace povodňového plánu na 07/2020, dále 
na této straně doplnit, že přítokem Bystřičky je Černý potok, jenž při intenzivnějších srážkách 
způsobuje bleskové povodně. Následně na str. 8 zaměnit Vyškov za Bystřici pod Hostýnem 
a dále doplnit, že Město Bystřice pod Hostýnem na konci roku 2020 zřídilo nový hlásný profil 
C, který je umístěn na mostě u sídla Policie ČR ul. Holešovská. 
 
 
                                                            Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková, MPA 
 
 

 

 

 
 
MVDr. Hana Hynčicová  
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem 

Elektronický podpis - 27.1.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : MVDr. Hana Hynčicová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.9.2023 09:18:22-000 +02:00
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MĚSTO KRÁLÍKY
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor majetkový

Váš dopis zn.:  

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/1325/2021/MO/JM

Evidenční číslo: 1404

Spis. značka: MUKR/207/2021/MO/JM
Spis. znak: 87.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/1

Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Jaroslava Maťašovská
Telefon: 465 670 742

E-mail: j.matasovska@kraliky.eu

V Králíkách: 26.01.2021

Vyjádření města Králíky  

Vážený paní inženýrko,

Městský úřad Králíky, majetkový odbor Vám sděluje usnesení Rady města Králíky ze dne 
25.01.2021:  RM/2021/3/29: RM bere na vědomí informaci Ministerstva životního prostředí o 
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci vedené pod názvem "Plán dílčího povodí Moravy a 
přítoků Váhu 2021 - 2027", která bude podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem

„otisk razítka MěÚ Králíky“

Jaroslava Maťašovská, v. r.

referentka majetkového odboru

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Klára Dlouhá
Vršovická 1442/65
100 10  PRAHA 10

mailto:mkraliky@kraliky.eu
http://www.kraliky.eu/
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 
Odbor životního prostředí 

Město Lanškroun 

Tel.: 465 385 111, E-mail: podatelna@lanskroun.eu 

IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100  

 

Stanovisko odboru životního prostředí 
 

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření k: „Posuzování vlivů na 
ŽP – Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“ podle z.č. 100/2001 Sb.,  
 

 
 
Odbor životního prostředí na základě Vaší žádosti vydává toto souhrnné stanovisko: 
 

Orgán ochrany přírody: Ing. Aleš Dřímal   

věcně a místně příslušný dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném; znění 
(dále jen ZOPK) se k záměru vyjadřuje takto: 
 

OOP upozorňuje, že  se záměrem realizace vodní nádrže Albrechtice  obsaženém v předloženém  materiálu 
NESOUHLASÍ. 
 

Záměr je situovaný do vyhlášené evropsky významné lokality (EVL) Natura 2000 Moravská Sázava.  

 

Realizací záměru dojde k nevyčíslitelným škodám na životním prostředí. Zároveň dle názoru OOP není 
dostatečně využitý potenciál drobných vodních toků okolo i nad EVL.  

Například povodí kalného potoka není zahrnuto v tomto materiálu vůbec, přitom se zde nabízí velké množství 
vhodných ploch. 
 

Orgán v oblasti nakládání s odpady: Zdeňka Motlová  

Věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) vydává k uvedenému záměru toto 
vyjádření: bez připomínek. 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 

nám. J. M. Marků 12 

Lanškroun - Vnitřní Město 

563 01 Lanškroun 

www.lanskroun.eu 

 

Vyřizuje: Ing. Táňa Papíková 

Telefon: 465 385 284 

E-mail: tana.papikova@lanskroun.eu 

Sp.zn.: OŽP/388/2021/TPa 

Počet listů dokumentu: 2 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

Spisový znak: 52.1 

Sk. lhůta: V/5 

Čj.: MULA  607/2020 

 

V Lanškrouně: 22.ledna 2021 

 

Elektronický podpis - 22.1.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Bc. Petra Juřinová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 23.11.2023 12:35:23-000 +01:00
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 
Odbor životního prostředí 

Město Lanškroun 

Tel.: 465 385 111, E-mail: podatelna@lanskroun.eu 

IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100  

 

Orgán ochrany ovzduší: Zdeňka Motlová    

Věcně a místně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“), vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: zájmy orgánu ochrany ovzduší 
nejsou tímto záměrem dotčeny. 
 

Orgán lesního hospodářství: Ing. Táňa Papíková  
věcně a místně příslušný podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) v platném znění: Orgán státní správy lesů a myslivosti - bez připomínek. 

 

Vodoprávní úřad: Ing. Jiří Šebrle 

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) 
a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
vodovodech a kanalizacích“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální 
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), vydává v dané věci stanovisko: 
 

V daném případě se jedná o vyjádření ke koncepci stavby „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 
– 2027“.  
 

Vodoprávní úřad souhlasí se záměrem, který má za cíle ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, 
podzemních vod a vodních ekosystémů, s následujícími připomínkami: 
 

 Doporučujeme se zaměřit také na přírodě blízkou revitalizaci drobných vodních toků, včetně 
vytvoření např. drobných tůní a slepých ramen. Především tam, kde je pozemek vodního toku 
obklopen dostatečně širokými pozemky ve vlastnictví obcí. Např. Anenský potok v k.ů. Damníkov, 
Polní potok v k.ú. Luková, levostranný přítok Zadního potoka v k.ú. Dolní Třešňovec a Horní 
Třešňovec; Hadí potok v k.ú. Ostrov, Lubnický potok v k.ú. Lubník, Žichlínek, Třebařov, atd.  
 

 Doporučujeme realizaci protierozních a protipovodňových opatření navržených při KPÚ (polní cesty, 
které dělí soustředěné odtokové linie; stabilizované údolnice; pruhy TTP kolem drobných vodních 
toků, které zmírňují splavy orné půdy do vodního toku; poldry; biopásy a biokoridory z důvodu 
zlepšení vodního režimu v krajině; atd…)  

 

 Opakovaně dochází k situacím, kdy zvýšené průtoky Moravské Sázavy projdou bez výraznějšího 
pozdržení vodním dílem Poldr Žichlínek a pokračují po toku směre obec Krasíkov, kde dochází 
k postupnému souběhu s několika dalšími vodními toky. Tím dochází ke zvýšenému povodňovému 
nebezpečí v obci Krasíkov a dalších obcích dále po toku. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme 
zvážit možnost změny rozsahu využití vodního díla Poldr Žichlínek vzhledem k nižším povodňovým 
průtokům. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 
Odbor životního prostředí 

Město Lanškroun 

Tel.: 465 385 111, E-mail: podatelna@lanskroun.eu 

IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100  

 

Orgán ochrany ZPF:  Bc. Petra Juřinová    
Orgán ochrany ZPF bez připomínek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Táňa Papíková       
referentka odboru životního prostředí 



 

 

Město Lipník nad Bečvou 

starosta  

náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31  Lipník nad Bečvou 
 

Čj.: MU/01564/2021/S- A1                                  

Počet listů: 1  

Počet příloh: 0 

Počet a druh příloh v digit. podobě:0 

Spis. znak/skart. režim: 231.6/V/5   

 

Datum: 21.1.2021 

 

 

 

 

         

 

 

Vyjádře í ke ko cepci „Plá  dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu  - 7“ 

Dne 6.1.2021 o drželo Město Lip ík ad Bečvou i for a i o zaháje í zjišťova ího říze í ke koncepci 

„Plá  dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu - 7“. Součas ě s tí to oz á e í  js e yli 
vyzvá í k vyjádře í se k před ět é u ateriálu. 

 Město Lip ík ad Bečvou á připo í ku k dokumentaci oblasti s výz a ý  povodňový  rizike  – 

Jezernice – MOV_21-01 dále je  DoVPR  

V předlože é části DoVPR je posuzová  výz a ý vod í tok Jezer i e, který protéká aší íst í částí 
Podhoří. Ve výpočte h povodňový h rizik jsou započítá í o yvatelé elého ašeho ěsta, podle 

ašeho ázoru je takový výpočet povodňového rizika zavádějí í. V íst í části Podhoří žije a  
obyvatel. 

S Povodí  Moravy s.p. js e vedli v uply ulý h lete h espočet jed á í o protipovodňové  opatře í 
na VT Jezernice, jelikož VT Jezer i e právě v íst í části Podhoří půso í při přívalový h srážká h a 
zvýše é  povodňové  průtoku škody a ajetku o ča ů a z a e á také riziko a ohrože í zdraví a 
života o ča ů. V i travilá u o e při zvýše é  průtoku do hází ke korytotvor ý  pro esů , které 
jsou ejvětší  pro lé e . Naše ěsto po vzáje é dohodě s Povodí  Moravy, s.p., Závode  Hor í 
Morava nechalo v ro e 7 zpra ovat PD pro úze í říze í a úpravu toku, kdy te to á ýt 
zabezpeče  proti tě to ežádou í  pro esů a dále touto PD yly avrže y opatře í protipovodňové 

ochrany o yvatel Podhoří. Žádá e o to, a y tato PD a pro lé y íst í části Podhoří yli zařaze y do 
koncepce. 

Má e za to, že pokud y yla avrže a o hra a ad íst í částí Podhoří, ude o hrá ě a proti 
škodlivý  úči ků  vody a povodňové u riziku jak íst í část Podhoří, tak o e  Jezer i e.  

Dále á e po hy osti k uvádě í  údajů průtoku VT Jezernice v DoVPR, v á i zpra ova é 
projektové doku e ta i á e dle podkladů od ČHMÚ Q100 48,1 m3/s, oproti uvede ým 33 m3/s. I 

te to rozdíl ý údaj á jistě vliv a výpočty povodňový h rizik. 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 



V ko ep i také e í ijak zohled ě a plá ova á vod í ádrž a vod í  toku Jezer i e, která je 

zanesena v Ge erelu lokaliza í pro aku ula i povr hový h vod. Tato ádrž ude ít také e alý a 
tra sfor a i povodňový h průtoků ve VT Jezer i e. 

 

Závěre  Vá  sděluje e, že Město Lip ík ad Bečvou požaduje zařadit do Plá u dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu 2021 – 7 povodňová rizika íst í části Podhoří a součas ě zařaze í PD a 
úpravu vod ího toku Jezer ice, které ěsto Lip ík ad Bečvou poskyt e zpracovateli plá u. 

 

S pozdravem 

I g. Miloslav Přikryl 
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*MKCRX00GDI6P*  
Ministerstvo kultury 
 

 

Maltézské náměstí 471/1       Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1        Fax:  224 318 155 

         E-mail: epodatelna@mkcr.cz  
 

 

  

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

Ing. Klára Dlouhá 

Vršovická 65/1442 

100 00  Praha 10 

 
 

Váš dopis značky                                 Naše značka                                     Vyřizuje/linka                                        V  Praze dne 

Č. j. MZP/2021/710/5126  č. j. MK 6058/2021 OPP      Ing. Michaela Exnarová/487     26. ledna  2021 

 

   

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a 

přítoků Váhu 2021 – 2027“ 

 

 

Předmět žádosti: 
Koncepce zveřejněná v Informačním systému SEA na internetových stránkách: 
https://mzp.cz/sea pod kódem MZP282K 

 

 

Předkladatel a zpracovatel: 

-  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
-  RNDr. Dalibor Bílek, Aquatis, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno  

Datum zpracování: prosinec 2020 

 

 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče, Ministerstvo kultury jako dotčený orgán ve 
smyslu § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Vaší výzvy, uplatňuje k zahájení zjišťovacího řízení                        
ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ následující 
připomínky. 

mailto:epodatelna@mkcr.cz
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Výrok: 

Uvedená koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ nebude mít 
významný vliv na životní prostředí, pouze za předpokladu správného vyhodnocení a 
ošetření sledovaných zájmů státní památkové péče a nastavení souladu se zájmem na 
ochranu kulturně historických hodnot.   
  

Navrhovaná koncepce včetně jejích strategických cílů musí zohlednit v památkově 
chráněných lokalitách a kulturní krajině udržitelnost historických kompozičních řešení, 
specifik hospodaření a historických souvislostí a vlastních nemovitých i movitých 
památek, jež jsou předmětem ochrany dle památkového zákona.   
 

Navrhované strategické cíle lze uplatnit v  památkově chráněných lokalitách, kulturní krajině 

a vlastních kulturních památkách pouze za předpokladu, že nebude záměrem dotčena jejich 
památková hodnota, pro kterou byly prohlášeny.   
 

Žádáme o doplnění textu do materiálu Oznámení koncepce: 

„Protipovodňová opatření musí zohlednit širší vztahy mezi památkově chráněnými statky a 
areály, a návaznost takových opatření nesmí v dlouhodobém horizontu snížit nebo ohrozit 
památkovou hodnotu. Mnohé památkově chráněné lokality (stavby, parky, zahrady i celé 
krajinné celky), jsou založené na jisté úrovni hladiny spodní vody.    
 

Mnohá vodní díla (hráze, kanály, rybniční soustavy, vodní elektrárny, mlýny) jsou 
vyhlášenými kulturními památkami. Jejich případná obnova, odstraňování havarijních situací 
na vodních dílech, nebo odstraňování povodňových škod musí probíhat za dozoru a účasti 
orgánů státní památkové péče.  
 

Na dotčeném území navrhované koncepce se vyskytuje řada kulturních památek.  
Architektonické dědictví je rozděleno do několika skupin. První představují kulturní statky, 
případně jejich soubory, které jsou vymezeny jako kulturní památka, národní kulturní památka. 

Druhou skupinu tvoří plošně chráněná území. Mezi plošně chráněná území patří národní 
kulturní památky, kulturní památky, památkové zóny a rezervace. Řešené území je nutno 
chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Památkově chráněná území krajinných památkových zón (KPZ), městských památkových zón 
(MPZ), vesnických památkových rezervací (VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), 
chráněných kulturních památek a jejich prostředí, ochranných pásem (OP) národních kulturních 
památek (NKP) vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. Jejich aktuální seznam je k dispozici na 

portálu Integrované památkové péče Národního památkového ústavu na 
http://pamatkovykatalog.cz/ včetně mapových aplikací na https://geoportal.npu.cz/web 

Aktuálně je v České republice vyhlášeno celkem 25 krajinných památkových zón, z toho 6 je 
součástí památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: Jihočeský kraj (Novohradsko, Římovsko, Čimelicko, 

http://pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
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Rakovicko, Orlicko, Libějovicko-Lomecko), Jihomoravský kraj (Bojiště bitvy u Slavkova, 
Lednicko- Valtický areál (zapsaný na seznam Světového dědictví), Vranovsko, Bítovsko), 
Karlovarský kraj (Hornická kulturní krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar (zapsaná na 
seznam Světového dědictví), Hornická kulturní krajina Jáchymov (zapsaná na seznam 
Světového dědictví), Bečovsko, Valečsko), Kraj Vysočina (Náměšťsko), Královéhradecký kraj 
(Území bojiště u Hradce Králové), Liberecký kraj (Lembersko, - Zahrádecko), Pardubický kraj 
(Slatiňansko-Slavicko, Kladrubské Polabí (zapsané na seznam Světového dědictví), Plzeňský 
kraj (Chudenicko, Plasko), Středočeský kraj (Osovsko, Žehušicko), Ústecký kraj (Hornická 
kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník (zapsaná na seznam Světového dědictví), Hornická 
kulturní krajina Krupka (zapsaná na seznam Světového dědictví), Území bojiště u Přestanova, 
Chlumce a Varvažova).  

Mezi dalšími sledovanými územími jsou také památkové rezervace, kde se jedná o kombinaci 
sídla a krajiny. Tato chráněná území pod názvem Západočeský lázeňský trojúhelník jsou na 
indikativním seznamu Světového dědictví, konkrétně:  

 Památková rezervace Mariánské Lázně a Valy s lázeňskou kulturní krajinou  

 Památková rezervace Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou  

 Památková rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou  

  

Největší důraz a sledovanost klademe na území a areály 14 památek zapsaných na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: 
• Praha – historické centrum  

• Český Krumlov – historické centrum  

• Telč – historické centrum  

• Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře  

• Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie  

v Sedlci  

• Lednicko-valtický areál  
• Kroměříž – zahrady a zámek  

• Holašovice – vesnická rezervace  

• Litomyšl – zámek a zámecký areál  
• Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice  

• Brno – vila Tugendhat  

• Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (UNESCO, 2019)  
• Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří  
• Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“  

  

 

Odůvodnění: 
Kulturní hodnoty tvoří jednu z ostatních složek životního prostředí na území ČR, kterou je 
nezbytné v koncepci a ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí uplatnit. Potenciálně 
ovlivněnými charakteristikami jsou v tomto případě pozemky a objekty kulturních památek a 
jejich prostředí, ochranná pásma, území s plošnou ochranou a území s archeologickými 
nálezy. Navrhovanou koncepci chápeme jako positivní za předpokladu, že její realizace 



 

4 

 

bude v souladu s potřebami poznání, udržitelnosti a uchování památkových 
hodnot.   Výše uvedená koncepce může mít z hlediska památkové péče potenciálně 
negativní vliv na předmět ochrany, v případě nezohlednění a nezapracování výše 
uvedených památkových zájmů a priorit.  
 

Navrhované doplnění se týká zajištění ochrany kulturních hodnot - kulturních památek, 
památkově chráněných území rezervací a zón, ochranných pásem národních kulturních 
památek a ÚAN, které jsou součástí krajinného rázu a životního prostředí. Ochrana kulturních 
hodnot na území ČR musí probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, která je realizována dle § 32 odst. 2 písm. f) a § 29 odst. 2 
písm. b) a c). Přistoupením České republiky k mezinárodní Úmluvě o ochraně 
architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvě o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, kde jsou stanoveny základní podmínky památkové a archeologické péče, se stát 
zavázal, že na svém území bude chránit památky, architektonické soubory a historická místa. 
Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst a vesnic, naší kulturní krajiny.  
 

K předloženému oznámení k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ nemá Ministerstvo kultury z hlediska ochrany 

kulturních hodnot, nad rámec uvedeného, další zásadní připomínky.   
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Michaela Exnarová 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Ing. Sylvie Jarešová 
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*MKCRX00GDL7Z*  
Ministerstvo kultury 
 

 

Maltézské náměstí 471/1       Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1        Fax:  224 318 155 

         E-mail: epodatelna@mkcr.cz  
 

 

  

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

Ing. Klára Dlouhá 

Vršovická 65/1442 

100 00  Praha 10 

 
 

Váš dopis značky                                 Naše značka                                     Vyřizuje/linka                                        V  Praze dne 

Č. j. MZP/2021/710/5126  č. j. MK 6316/2021 OPP      Ing. Michaela Exnarová/487     27. ledna  2021 

 

   

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a 

přítoků Váhu 2021 – 2027“ 

 

 

Předmět žádosti: 
Koncepce zveřejněná v Informačním systému SEA na internetových stránkách: 
https://mzp.cz/sea pod kódem MZP282K 

 

 

Předkladatel a zpracovatel: 

-  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
-  RNDr. Dalibor Bílek, Aquatis, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno  

Datum zpracování: prosinec 2020 

 

 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče, Ministerstvo kultury jako dotčený orgán ve 
smyslu § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Vaší výzvy, uplatňuje k zahájení zjišťovacího řízení                        
ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ následující 
připomínky, doplnění k č. j. MK 6058/2021 ze dne 26. 1. 2021. 

mailto:epodatelna@mkcr.cz
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Žádáme o opravu v již zaslaném textu (oprava a doplnění) - doplnění textu do materiálu 
Oznámení koncepce: 

Aktuálně je v České republice vyhlášeno celkem 26 krajinných památkových zón, z toho 6 je 
součástí památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: Jihočeský kraj (Novohradsko, Římovsko, Čimelicko, 
Rakovicko, Orlicko, Libějovicko-Lomecko), Jihomoravský kraj (Bojiště bitvy u Slavkova, 
Lednicko- Valtický areál (zapsaný na seznam Světového dědictví), Vranovsko, Bítovsko), 
Karlovarský kraj (Hornická kulturní krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar (zapsaná na 
seznam Světového dědictví), Hornická kulturní krajina Jáchymov (zapsaná na seznam 
Světového dědictví), Bečovsko, Valečsko, Kladská), Kraj Vysočina (Náměšťsko), 
Královéhradecký kraj (Území bojiště u Hradce Králové), Liberecký kraj (Lembersko, - 
Zahrádecko), Pardubický kraj (Slatiňansko-Slavicko, Kladrubské Polabí (zapsané na seznam 
Světového dědictví), Plzeňský kraj (Chudenicko, Plasko), Středočeský kraj (Osovsko, 
Žehušicko), Ústecký kraj (Hornická kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník (zapsaná na seznam 
Světového dědictví), Hornická kulturní krajina Krupka (zapsaná na seznam Světového 
dědictví), Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova).  

Vyjma dvou oprav viz výše, zůstává celý text vyjádření ve znění č. j. MK 6058/2021 ze dne 

26. 1. 2021 beze změn. 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Michaela Exnarová 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Ing. Sylvie Jarešová 



 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivu na životní 
prostředí a integrované prevence 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 
 

Váš dopis č.j.: MZP/2020/710/5126 

ze dne: 6. ledna 2021 

Praha 14. ledna 2021 

Č. j.: MZDR   763/2021-2/ČIL-Sk 

*MZDRX01DZQ7C* 
MZDRX01DZQ7C 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 

2027“ – vyjádření 

Podle ustanovení § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, zasílá Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen 
„ministerstvo“) následující vyjádření. 

Místo záměru plánované realizace vodního díla Skalička (opatření MOV31722201) 
zasahuje do ochranných pásem II. stupně IIA a IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Teplice nad Bečvou. Ochranná pásma byla stanovena „Usnesením vlády ČSR č. 61 
ze dne 6. března 1979“. 

O výběru nejvhodnější varianty vybudování tohoto protipovodňového opatření doposud 
nebylo rozhodnuto, ale podoba tzv. mokrého vodního díla (trvalá vodní plocha)  

se z pohledu ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou jeví 
přinejmenším jako problematická, neboť komunikace přírodních minerálních vod zřídelní 
struktury Teplice nad Bečvou s průtokem na Bečvě je zřejmá a byla nevyvratitelně 
prokázána při povodních v minulosti.  

Zřídelní oblast Teplice nad Bečvou byla zformována v údolním reliéfu na toku řeky Bečvy. 
Společným jmenovatelem pro zřídelní lokalitu a řeku Bečvu je jejich afinita k hlubokým 
tektonickým poruchám, které celou oblast prakticky definují. Primární obava ministerstva 

spočívá v přitížení některých z tektonických bloků zapojených do údolního systému, 
následného otevření a vyplnění tektonických poruch fluidy a s tím související obnovy, 
případně zvýšení seismické aktivity v oblasti s rizikem negativního dopadu na směry 
proudění podzemní vody (tedy ztráty, případně změny dnešních výstupních cest, které 
jsou podchyceny jímacími objekty v prostoru lázní). 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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V důsledku nedostatku informací o geologickém podloží (malá vrtná prozkoumanost  
a nedostatečně použité geofyzikální metody) stále existuje riziko, že se těleso nádrže 
částečně nachází v oblasti, kde podloží tvoří silně zkrasovatělé devonské vápence. Tento 
karbonátový komplex je velmi komplikovaný zvodnělý systém s obecně nízkou úrovní 
poznání. Pokud existuje funkční podzemní propojení s vývěrovou oblastí kyselek 
v Teplicích (jako že je v současné podobě ochranných pásem zohledněno), je zde obava, 
že by trvalé zaplavení této oblasti mohlo způsobit trvalé změny v hydraulickém režimu  
II. zvodně. Tato úvaha je o to nebezpečnější, připustíme-li funkční propojení, že pokud by 
bylo při stavbě provedeno odizolování tělesa hráze od terciérních souvrství, pak bude 
důsledkem pravý opak, tedy snížení rychlosti proudění mezi infiltračním oknem  
a vývěrovou zónou, následný vstup jiných vod, případně ztráta vydatnosti. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a z pohledu ochrany přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice nad Bečvou ministerstvo tedy nedoporučuje realizovat vodní 
dílo Skalička jako trvalou vodní plochu.  

Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko, které ministerstvo, jako ústřední úřad 

státní správy podle ustanovení § 35 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 37 lázeňského zákona.  

 

 

Mgr. Zdeněk Třískala 

vedoucí oddělení ČIL 

Český inspektorát lázní a zřídel 
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Souhrn uplatněných vyjádření Ministerstva životního prostředí k oznámení 

a návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ 

V rámci zveřejnění oznámení koncepce a návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu 2021 – 2027“ (dále „PDP Moravy“ nebo „koncepce“) a zjišťovacího řízení podle ustanovení 
§ 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) předkládá následující vyjádření. 

 

I. Vyjádření uplatněná ve stanovené lhůtě obsahující připomínky 

Z hlediska problematiky geologie MŽP poukazuje na skutečnost, že PDP Moravy uvádí v seznamu 
navrhovaných opatření stavebního charakteru VD Skalička, ID opatření MOV31722201.  

MŽP sděluje, že realizace VD Skalička může mít významný vliv na hydrogeologické podmínky 
a jeskynní systémy Hranického krasu a Zbrašovských aragonitových jeskyní a také na přírodní 
léčivé zdroje lázní Teplice nad Bečvou.  

VD Skalička je situováno v území, jehož geologické podloží tvoří devonské horniny Hranického 
krasu. Z hydrogeologického hlediska vytvářejí vápence v oblasti Hranického krasu velmi 
proměnlivé prostředí se zastoupením různých typů porozity. Na vzniku Hranického krasu 
se kromě klasického krasovění za působení povrchových a prostých podzemních vod uplatnily 
rovněž termální uhličité minerální vody, vystupující ze značných hloubek po dosud ne zcela 
známých cestách.  

S budováním vodních nádrží jsou spojeny nežádoucí změny v kvalitě a množství vody a s tím 
související dopady na povrchový, a zejména podzemní vodní režim. Zvýšení hydrostatického 
tlaku při napuštění vodní nádrže situované v těsné blízkosti zkrasovělých hornin může vyvolat 
nekontrolovatelné průvaly vody do podzemních jeskynních prostor a způsobit nevratné 
poškození jeskynních ekosystémů. Na mnoha nádržích po celém světě nastaly propady pode 
dnem zátopy již při prvním napuštění, ale mohou nastat až po mnoha letech provozu. Krasové 
jevy Hranického krasu jsou vyvinuty do velkých hloubek a v oblasti budování VD Skalička 
to může znamenat značné potíže s utěsněním vodního díla proti možným průsakům vody. 

Přehradní hráz VD Skalička zásadním způsobem změní režim oběhu mělkých podzemních vod 
v nivě Bečvy a v přilehlém průlinovém kolektoru fluviálních sedimentů. Vzhledem k úzké vazbě 
mělkého kolektoru s hlubokým oběhem v devonských vápencích může dojít k trvalému 
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negativnímu ovlivnění, např. významnému snížení vydatnosti, léčivých zdrojů lázní Teplice nad 
Bečvou i ekosystému Zbrašovských aragonitových jeskyní a Hranické propasti.  

Prostředím akumulace kyselky vyvěrající v Teplicích nad Bečvou jsou devonské silně zkrasovělé 
vápence masivu Maleníku. Část vývěrů je rozptýlena do kvartérních fluviálních náplavů řeky 
Bečvy, v levém břehu řeky se nacházejí výrony volného CO2. Významnou výstupní cestou kyselek 
je rovněž Hranická propast na pravém břehu Bečvy.  

Přehradní profil a část předpokládané zátopové oblasti leží v ochranném pásmu II, stupně IIA 
a IIB přírodních léčivých zdrojů lázní Teplice nad Bečvou.  

Z uvedených skutečností vyplývá, že výstavba vodní nádrže v místě plánovaného VD 

Skalička je mimořádně problematická. Pro přesnější stanovení míry hydrogeologických 
a dalších rizik spojených s výstavbou VD Skalička bylo zadáno zpracování multikriteriální 
analýzy, které v současnosti probíhá. 

 

II. Vyjádření uplatněná ve stanovené lhůtě bez připomínek 

Z hlediska politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, problematiky odpadů, oblasti 
energetiky a ochrany klimatu a problematiky ovzduší MŽP nemá žádné připomínky. 

MŽP neuplatňuje připomínky ani z hlediska oblasti působnosti odborů výkonu státní správy VI 
(Hradec Králové), VII (Brno), VIII (Olomouc) a IX (Ostrava). 

 

III. Vyjádření uplatněná po stanovené lhůtě 

Z hlediska zvláštní územní ochrany přírody a krajiny uplatňuje MŽP připomínky a požadavky, 
na které složky životního prostředí, jejich parametry a vlivy by se mělo zejména zaměřit 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení SEA“) v rámci 
zpracovávané a posuzované koncepce: 

1) Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně dále navrhovaných priorit, opatření a cílů, v souladu 
s již schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a krajiny národní úrovně - 
Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR 2020 - 2025, Státní politikou životního 
prostředí ČR na období 2021-2030 s výhledem do roku 2050, Strategií ochrany biologické 
rozmanitosti ČR 2016–2025 a Politikou územního rozvoje ČR v platném znění 
(republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými v PÚR či např. 
s článkem 167b plocha pro suchou nádrž Teplice). 

2) V rámci vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyhodnotit vliv koncepce, zejména 
části VI. „Opatření k dosažení cílů”, konkrétně opatření ke snížení nepříznivých účinků 
sucha a opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní a materiálu „Dokumentace oblasti 
s významným povodňovým rizikem’’, a to především opatření stavebního charakteru 



Odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence 

 

    

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  
posta@mzp.cz  
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz 

3/8 

uvedená v tomto materiálu, na zvláště chráněná území, respektive zda realizací koncepce 
a jednotlivých záměrů nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy zvláště 
chráněných území, a to především CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Beskydy, CHKO Bílé 
Karpaty, CHKO Jeseníky, NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic atd. 
Výše uvedené požadujeme vyhodnotit rovněž u nově navrhovaných projednávaných 
národních kategorií zvláště chráněných území (v tomto případě povodí Moravy 
u NPR Lanžhotské pralesy, NPP Soutok a NPP Trkmanské louky), které jsou navrhovány 
v území působnosti dané koncepce (v návaznosti na § 40 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.). 

3) Dále považujeme za nezbytné věnovat zvýšenou pozornost vyhodnocení vlivu opatření „VD 
Skalička MOV31722201“ na životní prostředí s ohledem na skutečnost, že v rámci 
projednávání Aktualizace č. 4 PÚR ČR zpracovatel hodnocení SEA vyhodnotil, že vodní dílo 
se stálým zatopením představuje významný negativní vliv na zvláště chráněná území 
a soustavu lokalit Natura 2000. Zároveň upozorňujeme, že z hlediska zájmů ochrany 
přírody a krajiny byla na základě procesu SEA v rámci stanoviska MŽP k materiálu „Plán 
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ (č.j. 75859/ENV/15 ze dne 4. prosince 2015) 
jako jediná akceptovatelná vybrána varianta suchého poldru. Tato varianta byla 
podmínkou pro souhlasné stanovisko SEA a v této podobě koncepci následně schválila 
vláda. Jelikož je opatření formulováno jako „vodní dílo“ je nezbytné, aby se zpracovatelé 
posouzení vlivů zabývali vyhodnocením všech možných vlivů na přírodu a krajinu, které 
takto formulovaná podoba opatření v sobě obsahuje (např. vliv stálého nadržení vody na 
Hranický kras - NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic, PP Hustopeče-
Štěrkáč). 

4) S ohledem na výše uvedené body a s ohledem na navržená opatření k dosažení 
stanovených cílů koncepce, týkající se především obnovy starých či zřizování nových 
vodních nádrží, revitalizací vodních toků či jejich úseků, realizací nových vrtů na pitnou 
vodu, převádění povodňových průtoků do sousedních povodí, výstavby ochranných hrází, 
suchých nádrží atd. požadujeme navrhnout ve vyhodnocení opatření k předcházení, 
vyloučení či snížení negativních vlivů těchto činností na soustavu zvláště chráněných 
území. 

5) Dále požadujeme vyhodnotit skutečnost, že u některých navržených opatření 
pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability krajiny (revitalizací vodních 
toků, obnovách přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toků či zajištění migrační 
prostupnosti na vodních tocích), viz např. v části VI „Opatření k dosažení cílů”, nejsou ani 
pro toto třetí plánovací období uvedeny žádné finanční prostředky na jejich realizaci. 
Požadujeme tedy vyhodnotit, zda tím, že tato opatření nebyla dosud realizována 
(v některých případech naplánována již od prvního plánovacího období) a na jejich realizaci 
se ani ve třetím plánovacím období nepočítá s žádnou finanční dotací, nemůže dojít 
k negativnímu ovlivnění přírodních hodnot, ekosystémů a přírodních funkcí krajiny u takto 
navržené koncepce vzhledem k tomu, že zachovává stávající nepříznivý stav. 
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6) Upozorňujeme také, že při vyhodnocení vlivu koncepce je potřeba pracovat 
i s dalšími aktuálně platnými koncepčními dokumenty v ochraně přírody na regionální 
úrovni, např. s aktuálními plány péče o CHKO (PP o CHKO Jeseníky na období 2014-2023, 
PP o CHKO Beskydy na období 2019-2028, PP o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2019-
2028, PP o CHKO Bílé Karpaty na období 2012-2021). Zdroje uvedené v kap. 0 Úvod 
(str. 28) jsou již povětšinou zastaralé.  

 

Za oblast druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP požaduje následující. 

Posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí (dále jen „EVL a PO“) dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále také 
„naturové posouzení“), které bude v další fázi procesu SEA nutné vyhotovit, by mělo v obecné 
rovině řádně vyhodnotit všechny kumulativní, synergické aj. vlivy. Naturové posouzení a rovněž 
celé vyhodnocení SEA by při tom mělo řešit až konečnou podobu koncepce, a hlavně jednotlivých 
opatření. Ta v současné době není k dispozici (očekává se koncem léta). 

Konkrétněji by naturové posouzení mělo řešit možnost ovlivnění kvality povrchových 
i podzemních vod a hydrologického režimu v dotčených lokalitách a jejich okolí. Zejména 
by měla být věnována pozornost opatřením navrženým na území lokalit soustavy Natura 2000 
a v jejich blízkosti. Na některé konkrétní střety upozorňují následující stanoviska orgánů ochrany 
přírody: RP SCHKO Beskydy – č. j. SR0557/BE/2020-2, RP Olomoucko – SCHKO Litovelské 
Pomoraví – č. j. 02701/OM/20, RP SCHKO Bílé Karpaty – č. j. 01581/BK/20, KÚ Jihomoravského 
kraje – č. j. JMK 113347/2020. Ve vyhodnocení SEA by měly být postihnuty obdobné aspekty 
a rovněž možný vliv koncepce na vodní ekosystémy, stanoviště, migrační prostupnost krajiny 
a klíčové druhy.  

K samotnému oznámení uvedené koncepce uplatňuje MŽP následující připomínky: 

1) Nejednotné zpracování textů týkajících se obecného popisu problematiky chráněných území 
mezi jednotlivými plány dílčích povodí. 

Současně s touto koncepcí byla předložena i oznámení koncepcí "Plán dílčích povodí Dyje 
2021-2027" (ENV/2021/208 - MZP/2021/710/58; dále jen „PDP Dyje“) a "Plán dílčího povodí 
Horní Odry 2021–2027" (ENV/2021/196 - MZP/2021/710/55; dále jen „PDP Horní Odry“). 
Při jejich vzájemném porovnání jsme narazili na nesystematičnost vyplývající z toho, 
že texty týkající se obecného popisu problematiky chráněných území vymezených pro 
ochranu stanovišť a druhů nejsou v plánech dílčích povodí (dále jen „PDP“) pojaty jednotně, 
ačkoliv řeší problematiku shodnou pro všechna dílčí povodí (např. v úvodu kap. III.1.3.4. je 
u dílčího povodí Dyje a Moravy a přítoků Váhu popisována problematika Registru a u dílčího 
povodí Horní Odry nikoliv; obdobně je u dílčího povodí Horní Odry je v kapitole IV.1.1.3.2. 
zmiňována existence environmentálních cílů pro druhové předměty EVL dle metodiky 
Rosendorf a kol. (2020) a v PDP Dyje a PDP Moravy nikoliv apod.). Jsme toho názoru, 
že koncepce takovéhoto rozsahu a významu by měly být zpracovávány jednotným 
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způsobem, což následně usnadní orientaci v dokumentech všem zainteresovaným stranám. 
Požadujeme úpravu zmíněných koncepcí v duchu této připomínky. 

2) Zavádějící a nepřesné znění textů týkajících se chráněných území. 

Texty týkající se chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů jsou často 
zavádějící či nepřesné (Př.: Zmiňování reportingů dle čl. 12 směrnice o ptácích a čl. 17 
směrnice o stanovištích v kapitole III.1.1.4. a III.2.3.2., v rámci nichž dochází k hodnocení 
evropsky významných druhů, přírodních stanovišť a ptáků na národní úrovni, a tyto 
reportingy tak nemají vazbu na jednotlivá chráněná území, ani v nich nejsou hodnoceny 
parametry ve vazbě na kvalitu vody a není je tedy relevantní uvádět v plánech dílčích povodí 
ve vztahu k problematice chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů). 

V příloze si dovolujeme poskytnout návrh na úpravu textu odstraňující uvedené i další 
nedostatky. Obdobné návrhy připojujeme rovněž k vyjádřením k oznámením PDP Dyje 
(č. j. MZP/2021/630/182) a PDP Horní Odry (č. j. MZP/2021/630/162). Pokud budou 
navržené úpravy do textu všech tří koncepcí zapracovány, budou tím připomínky č. 1 a 2 
uspokojivě vypořádány. 

3) Nejednotný přístup k hodnocení a návrhu opatření ve vztahu k chráněným územím. 

Nevidíme důvod pro to, aby bylo k hodnocení a návrhu opatření ve vztahu k chráněným 
územím vymezeným pro ochranu stanovišť a druhů přistupováno ve výše zmíněných 
koncepcích, bez zjevného důvodu, nejednotně.  Např. hodnocení ptačích oblastí je v PDP 
Horní Odry (III.2.3.2.1) odvozené od hodnocení stavu dotčených vodních útvarů, ale v PDP 
Dyje a PDP Moravy obdobné hodnocení schází. Za zcela zásadní pak považujeme nenavržení 
opatření v návaznosti na hodnocení stavu EVL dle metodiky Rosendorf a kol. (2020) v PDP 
Dyje a PDP Moravy, obdobně jako je tomu u PDP Horní Odry (zde jsou uvedeny listy opatření 
typu B pro střevlíka hrbolatého a velevruba tupého, tj. pro druhy s vysokou mírou 
spolehlivosti environmentálních cílů dle uvedené metodiky), ačkoli je v kapitole IV. 1.3. 
u PDP Dyje a PDP Moravy uveden cíl v oblasti plánování "zajištění dosažení 
environmentálních cílů stanovených s ohledem na ekologické nároky předmětů ochrany 
chráněných oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodu“. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme doplnění listů opatření typu B za účelem dosažení 
environmentálních cílů pro vybrané druhy živočichů do PDP Dyje a PDP Moravy. Podklady 
pro tyto listy mají podniky povodí k dispozici. V případě PDP Dyje se jedná o listy opatření 
typu B pro páskovce velkého a velevruba tupého a u PDP Moravy se jedná o listy opatření 
typu B pro velevruba tupého, střevlíka hrbolatého, mihuli ukrajinskou a páskovce velkého 
(Jedná se o druhy s vysokou mírou spolehlivostí environmentálních cílů. Mihule ukrajinská 
vyžaduje mimořádnou pozornost s ohledem na její jedinečný výskyt v ČR). 
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4) Nedostatky v kapitole II.1.2.5. 
 

a) V názvu kapitoly a dalších místech v textu by mělo být slovo organismus sjednoceno 
s ohledem na zbytek textu s písmenem s, nikoliv z.  
 

b) V názvu kapitoly se vyskytuje dále …“a zavlečená onemocnění“ přičemž se tomuto tématu 
nikde v textu autoři nevěnují. V průběžném připomínkovém řízení na to MŽP opakovaně 
upozorňovalo a navrhovalo např. zahrnutí problematiky račího moru, onemocnění ryb 
a onemocnění stromů (viz připomínky MŽP z 19. 11. 2020 k PDP Labe). Pakliže 
se chorobám autoři textu z nějakého důvodu nevěnují, nemělo by to zaznívat v názvech 
kapitol a v příslušných listech opatření C. 
 

c) Kapitola odkazuje na tabulku II.1.2s, ale není zřejmá jasná provazba na problematiku 
invazních druhů v kapitole VI (+listy opatření C). Pro přehlednost požadujeme jasnou 
provazbu problematiky nepůvodních druhů anebo sjednocení do jedné kapitoly s jasnými 
odkazy na přílohy a tabulky. 
 

d) Oproti obsahu kapitoly PDP Horní Odry je kapitola velmi stručná, obecná a nereflektuje 
opatření z kapitoly VI (opatření C). Požadujeme rozvedení tématu vzhledem k listům 
opatření C a tabulce II.1.2s. Navržený text by měl odpovídat stejnému pojetí, jako je 
uvedeno v kapitole II v PDP Horní Odry nebo navržené formulaci k PDP Labe. 
 

5) Nedostatky plynoucí z připomínky č. 4. 
 

e) Kapitola VI – List opatření C – Opatření za účelem zabránění nepříznivým dopadům 
invazních nepůvodních druhů a zavlečených chorob nebo jejich omezení. 

Stejná připomínka k zavlečeným onemocněním, jako je zmíněna výše. List opatření 
se zmiňuje o račím moru, ale další text se této problematice vůbec nevěnuje. Toto by 
mělo být více vysvětleno a doplněna opatření.  

f) Tabulka II. 1.2.s 

Požadujeme kontrolu a doplnění provazby s textem Kapitoly II.1.2.5. 

Rovněž je doplněn návrh na úpravu textových částí PDP Dyje a PDP Moravy, který bude 
poskytnut jako příloha k tomu vyjádření.  

 

 

Z pohledu problematiky ochrany vod MŽP uplatňuje následující připomínky. 

Připomínky k oznámení koncepce dle § 10c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v rozsahu přílohy č. 7 citovaného zákona: 
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1) V rámci oznámení na str. 21, 22 navrhujeme mezi základní opatření doplnit bod: „Programy 
a opatření zaměřené na zabránění a regulaci znečištění z difuzních zdrojů znečištění“. 

2) V rámci oznámení na str. 21, 22 navrhujeme upravit mezi základní opatření níže uvedené 
body takto: 

a) Do textu „Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů“ doplnit „včetně 
intenzivního rybničního hospodářství“. 

b) Do textu „Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů“ doplnit 
„zaměřená zejména na lokality v oblastech ZOD, případně na lokality nacházející se nad 
oblastmi ZOD“. 

Připomínky ke koncepci, která je předmětem posuzování: 

Ke kapitole I. „Charakteristiky dílčího povodí“ 

3) Chybí samostatná mapa definující oblasti zranitelné dusičnany (dále jen „ZOD“), ale ZOD 
jsou v mapě kombinovány společně s koupacími vodami, viz mapa 1.2.3.C, což 
nepovažujeme za optimální řešení. 

Ke kapitole VI. „Opatření k dosažení cílů“ 

4) V případě návrhu vodních děl Skalička (list opatření MOV31722201) a Vlachovice (list 
opatření MOV31900001, MOV31722216) by mělo být explicitně uvedeno, že posouzení 
dopadu opatření na vodní útvar dle Rámcové směrnice o vodách proběhne v rámci 
vlastního povolení vodního díla. 

5) Chybí uvedení směrnice č. 2008/105/ES o normách environmentální kvality ve znění 
směrnice 2013/39/EU. Kromě opatření typu C s celostátní působností, které jsou přílohou 
koncepce, chybí opatření k dosažení dobrého chemického stavu nebo zabránění zhoršení 
chemického stavu útvarů povrchových vod v souladu s RSV (2000/60/ES) a směrnicí o NEK 
(2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU). Zásadní je pak program opatření pro 
tzv. nové prioritní látky podle článku 3 odst. 1a bodu ii) směrnice 2008/105/ES ve znění 
směrnice 2013/39/EU. Konečný program opatření podle článku 11 směrnice 2000/60/ES 
se vypracuje do 22. prosince 2021 a měl by být proveden a plně funkční co nejdříve 
po tomto dni, avšak nejpozději do 22. prosince 2024. Tento program opatření není 
v dokumentu vůbec zmíněn. 

6) V koncepci úplně chybí směrnice č. 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu, která stanovuje specifická opatření s cílem zajistit 
předcházení a kontrolu znečišťování podzemních vod. Je nezbytné tuto směrnici spojit 
i s opatřeními, která s ní souvisí. Jednoznačně s ní souvisí i listy C. 

7) V koncepci chybí nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních. 



Odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence 

 

    

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  
posta@mzp.cz  
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz 

8/8 

8) V koncepci chybí dokladová vyhláška č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

9) V kapitole VI.1.1.4. nahradit směrnici Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání aktuální 
směrnicí 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání. 

10) Doplnit do 4. odstavce: „Seznam vod určených ke koupání sestavuje každoročně MZ 
ve spolupráci s MŽP a MZe a je zveřejňován na úředních deskách a internetových stránkách 
krajských hygienických stanic (KHS). Úkolem ČR je každoroční reporting Evropské komisi 
o výsledcích monitorování a posouzení jakosti vod ke koupání za uplynulou koupací 
sezónu.“ 

11) Doplnění souvisejících právních předpisů: 

a) Do kapitoly VI.1.3. „Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro 
lidskou spotřebu“ doplnit dokladové vyhlášky č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

b) Do kapitoly VI.1.5. „Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění 
případných výjimek“ doplnit dokladové vyhlášky č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

c) Do kapitoly VI.1.7. „Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů“ doplnit 
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 
vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

d) Do kapitoly VI.1.9. „Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod 
s uvedením případů povoleného vypouštění“ doplnit Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Návrh na úpravu textových částí PDP Dyje a PDP Moravy 



Návrh na úpravu textových částí PDP Dyje 2021–2027 a 

PDP Moravy a přítoků Váhu 2021–2027 

Do textu jsou vloženy vysvětlivky k provedeným úpravám označené ohraničením.  

Úpravy byly zpracovány v textu PDP Dyje, nicméně po úpravě údajů specifických pro dané dílčí povodí 

(vyznačeno žlutě) je možné jej použít i pro PDP Moravy a přítoků Váhu. 

III.1.3.4. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně 

území NATURA 2000 

Podle směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady je povinností každého členského státu 

zřídit Registr chráněných území (dále jen Registr), který je definován v článku 6 a v Příloze IV, a do 

tohoto Registru zařadit podle Přílohy IV, odstavce v) i oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo 

druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vod je důležitým faktorem jejich ochrany, včetně území Natura 

2000 vymezených podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 79/409/EHS2009/147/ES. Mezi oblasti 

vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí patří v dílčím povodí Dyje 

vybraná území soustavy Natura 2000, tedy ptačí oblasti a evropsky významné lokality, a dále vybraná 

maloplošná zvláště chráněná území s předměty ochrany vázanými na vodu a území vymezená podle 

Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva – 

Ramsarská úmluva. První sestavení Registru bylo dokončeno v roce 2006. Aktualizace chráněných 

území v Registru proběhly v letech 2013 a 2018, avšak pouze ve vztahu k územím soustavy Natura 2000 

a ramsarským lokalitám. Na konci roku 2019 provedla AOPK ČR technickou aktualizaci maloplošných 

zvláště chráněných území pro potřeby 3. cyklu plánování v oblasti vod, která spočívala pouze v úpravě 

MZCHÚ zařazených do Registru v roce 2006 (vyčlenění zrušených MZCHÚ a aktualizace plošného 

vymezení MZCHÚ). 

Registr CHÚ je zmiňován již v kapitole I.2.3.4, tj. první odstavec by bylo vhodné přesunout na úvod této 

kapitoly a neuvádět ho v kapitole týkající se monitoringu. 

Text kapitoly III.1.3.4. byl přepracován, aby mj. reflektoval text dle příslušného národního plánu 

povodí.  

Ve vazbě na oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a druhů dle RSV nemá cenu zmiňovat monitoring 

dle čl. 12 ptačí směrnice a čl. 17 směrnice o stanovištích, jelikož řeší stav dotčených fenoménů na 

národní úrovni, a nikoliv na úrovni jednotlivých CHÚ (zároveň se nesledují parametry kvality vodního 

prostředí) a nemá tedy vazbu na monitoring chráněných oblastí dle RSV. 

Rámcová směrnice o vodách definuje dodatečné požadavky pro monitoring oblastí vymezených pro 

ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí v Příloze V, v kapitole 1.3.5. V rámci 

monitoringu útvarů povrchových vod by měl být prováděn monitoring těchto oblastí/stanovišť. Na 

Zohlednění oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí v rámci 

plánování v oblasti ochrany vod dle požadavků Rámcové směrnice o vodách přispívá k dosažení cílů 

ochrany těchto oblastí (přijímáním opatření k zajištění vyhovující kvality vodního prostředí pro cílové 

fenomény jako jednoho z předpokladu jejich prosperity) dle požadavků předpisů v oblasti ochrany 

přírody (směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích, zákona o ochraně přírody a  krajiny). 

Na základě „Dohody o zabezpečení sledování a zjišťování jakosti, stavu a množství povrchových a 

podzemních vod (monitoring) pro naplnění povinností vyplývajících z národních a evropských právních 

předpisů a mezinárodních dohod České republiky“, která byla uzavřena mezi ministrem životního 



prostředí a ministrem zemědělství na dobu platnosti RPM, tedy do 31. 12. 2023, je zajištění 

monitoringu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů v gesci MŽP.  

Systematický monitoring oblastí vymezených pro ochranu stanovišť druhů nebyl zatím, kromě 

ramsarských lokalit, zaveden. V případě ptačích oblastí a maloplošných zvláště chráněných území je 

důvodem absence příslušných metodických materiálů ve vazbě na monitoring těchto oblastí, v případě 

evropsky významných lokalit aktuální vznik daných metodických materiálů (rok 2020), které dosud 

nezačaly být plně uplatňovány (viz níže).   Pro vyhodnocení stavu lze využít také některá data získaná z 

provozního monitoringu (přílohová tabulka III.1.1b). 

 

Přílohová tabulka I.2.3a znázorňuje vazbu vodních útvarů na chráněné oblasti vázané na vodní 

prostředí. 

Ptačí oblasti III.1.3.4.1. 

Monitoring ptačích oblastí dle požadavků Rámcové směrnice o vodách neprobíhá (zohlednění ptačích 

druhů zatím nebylo v rámci metodických postupů monitoringu řešeno s ohledem na jejich volnější 

vztah ke kvalitě vodního prostředí a jejich mobilitě). Ptačí oblasti jsou součástí území soustavy Natura 

2000. Jsou vymezeny na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES ze dne 30. 

listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků – kodifikované znění. Sledování stavu v těchto územích 

vychází ze Směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení 

této směrnice a bylo vtěleno do zákona č. 114/1992 Sb. Aktuální stav území soustavy Natura 2000 je 

pravidelně hodnocen hodnotící zprávou, kterou MŽP odevzdává Evropské komisi. Aktuální hodnotící 

zpráva hodnotí období 2013 až 2018. Účelem a povahou hodnotící zprávy je zjištění maximálního 

množství informací o výskytu a trendech vybraných druhů a biotopů na celém území ČR. Hodnocení 

konkrétních chráněných území dle registru není předmětem hodnotící zprávy. 

 

Biomonitoring je cílen na předmět ochrany, kterým je evropsky významný druh. Cílem biomonitoringu 

je získat informace o rozšíření a početnosti druhu na území ČR. Síť lokalit biomonitoringu tedy nebyla 

vytvořena za účelem sledování stavu druhů v chráněných územích a nezahrnuje kompletní počet 

chráněných území v ČR. Fyzikálně-chemické podmínky stanoviště nejsou předmětem biomonitoringu. 

Evropsky významné lokality III.1.3.4.2. 

V období 2018 – 2020 byl VÚV, v.v.i. realizován projekt TAČR č. TITSMZP701, jehož výstupem byla mj. 

„Metodika monitoringu stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou 

na vody“ (Janovská a kol. 2020), která stanovuje zásady monitoringu vybraných druhových předmětů 

ochrany evropsky významných lokalit (určení fyzikálně - chemických parametrů a biologických složek , 

které je třeba monitorovat s ohledem na nároky daných druhů na kvalitu vodního prostředí, způsoby 

monitoringu aj.). Vzhledem k pozdnímu vzniku metodiky (rok 2020) dosud nedošlo ke komplexnímu 

nastavení monitoringu dotčených druhů. Nicméně některá dostupná data odpovídají datům, které je 

třeba monitorovat s ohledem na dotčené předměty ochrany a bylo možno je využít pro hodnocení 

jejich stavu (data získávaná v rámci situačního a provozního monitoringu, data z výzkumných projektů, 

data získaná v rámci zmíněného projektu TAČR).   

Evropsky významné lokality jsou součástí území soustavy Natura 2000. Sledování stavu v těchto 

územích vychází ze Směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Sledování stavu biotopů a druhů vychází z 

ustanovení této směrnice a bylo vtěleno do zákona č. 114/1992 Sb. Aktuální stav území soustavy 

Natura 2000 je pravidelně hodnocen hodnotící zprávou, kterou MŽP odevzdává Evropské komisi. 



Aktuální hodnotící zpráva hodnotí období 2013 až 2018. Účel a povaha hodnotící zprávy jsou spíše 

rámcové, zpráva hodnotí stav jednotlivých předmětů ochrany a biotopů, které se vyskytují na území 

ČR. Hodnocení konkrétních chráněných území dle registru není předmětem hodnotící zprávy. 
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V letech 2018-2019 proběhl v rámci projektu TAČR (TITSMZP701 Metodika hodnocení stavu 

chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů) 

doplňkový monitoring vybraných EVL s předměty ochrany vázanými na stojaté vody. Zásady 

monitoringu EVL pro vybrané předměty ochrany s vazbou na vody jsou zpracovány v Metodice 

monitoringu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů s vazbou na vody 

(Janovská a kol. 2020). 

III.2.3.2. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně 

území NATURA 2000 

Postup hodnocení oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody jsou zpracovány 

různým způsobem podle typů chráněných území. Pro sledování a hodnocení stavu přírodních stanovišť 

a druhů zmíněných v článku 2 směrnice 92/43/EHS z hlediska jejich ochrany zpracovala Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky metodiky monitoringu a hodnocení stavu (dostupné v 

přehledu stavu druhů a stanovišť na http://portal.nature.cz/monitoring). Území soustavy NATURA 

2000, pod která spadají ptačí oblasti a evropsky významné lokality, jsou standardně sledována za 

účelem hodnocení stavu přírodních stanovišť a druhů zmíněných v článku 2 směrnice 92/43/EHS a za 

účelem hodnocení stavu ptačích oblastí podle směrnice 2009/147/ES. Toto hodnocení, zpracované 

formou hodnotící zprávy, se však zaměřuje na stav jednotlivých předmětů ochrany a biotopů, které se 

vyskytují na území ČR v obou biogeografických oblastech. Hodnocení konkrétních chráněných území 

dle Registru není předmětem této zprávy. Nově jsou pro evropsky významné lokality a část jejich 

předmětů ochrany s vazbou na vody navrženy postupy hodnocení, které jsou shrnuty v materiálu 

Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na 

vody (Rosendorf a kol., 2020).  Hodnocení stavu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů 

vázaných na vodní prostředí proběhlo pouze pro ty oblasti, kde byly k dispozici související metodické 

materiály a zároveň potřebná data z monitoringu, tj. pro ramsarské lokality a vybrané evropsky 

významné lokality (viz níže).  Výsledky hodnocení provedeného v průběhu roku 2019 a 2020 jsou 

shrnuty v tabulce III.2.3b. Pro ptačí oblasti a maloplošná zvláště chráněná území dosud metodiky 

hodnocení zpracovány nebyly a hodnocení stavu vodního prostředí v nich není prováděno. Samostatná 

metodika hodnocení ekologického stavu je zpracována a prováděna pro Ramsarské mokřady na celém 

území ČR (Pithart a kol., 2009; Pithart a kol., 2017). 

Tabulka III.2.3b - Stav oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní 

prostředí 

Obdobně jako v kapitole III.1.3.4 nemá cenu ve vazbě na oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a 

druhů dle RSV zmiňovat monitoring dle čl. 12 ptačí směrnice a čl. 17 směrnice o stanovištích, jelikož 

řeší stav dotčených fenoménů na národní úrovni, a nikoliv na úrovni jednotlivých CHÚ (zároveň se 

nesledují parametry kvality vodního prostředí) a nemá tedy vazbu na monitoring chráněných oblastí 

dle RSV. 

Ptačí oblasti III.2.3.2.1. 

Pro ptačí oblasti nebyly metodické materiály s vazbou na jejich monitoring a hodnocení dle požadavků 

Rámcové směrnice o vodách dosud zpracovány. Ptačí oblasti sice mají také jednoznačně definované 

předměty ochrany ve (výčetu chráněných druhů ptáků), ale vzhledem k jejich vysoké mobilitě a 



relativní toleranci ke stavu vodního prostředí (kvalitě vody) na lokalitách výskytu je pro ně nastavení 

vhodného monitoringu a striktních environmentálních cílů problematické. Pro potřeby 3. plánů povodí 

toto hodnocení nebylo provedeno. Do budoucna se předpokládá zpracování postupů hodnocení, ve 

kterých budou zohledněny postupy a výsledky hodnocení evropsky významných lokalit. 

V současné době probíhá sledování a hodnocení na základě metodik, které jsou u druhů zaměřené na 

sledování a hodnocení jejich rozšíření, populačních charakteristik, hodnocení existujících stanovišť 

druhů a předpokládaného vývoje do budoucna v každé biogeografické oblasti. U přírodních stanovišť 

se hodnocení soustřeďuje v každé biogeografické oblasti na celkové rozšíření, rozsah ploch, strukturu 

a funkci včetně přítomnosti charakteristických druhů a předpokládaného vývoje do budoucna. Na 

základě získaných podkladů je 1× za 6 let zpracovávána hodnotící zpráva pro Evropskou unii. Aktuální 

zpráva je k dispozici na http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/art17. 

Evropsky významné lokality III.2.3.2.2. 

V období 2018 – 2020 byl VÚV, v.v.i. realizován projekt TAČR č. TITSMZP701, jehož výstupem byla mj. 

„Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na 

vody“ (Rosendorf a kol. 2020). Tato metodika stanovuje environmentální cíle kvality vodního prostředí 

pro vybrané druhové předměty ochrany EVL (příloha č. 1 této metodiky)  a způsob hodnocení stavu 

EVL, kde jsou tyto druhy předmětem ochrany. Předmětem uvedené metodiky není hodnocení 

přírodních stanovišť s vazbou na vody, protože jejich charakteristiky jsou obvykle definovány dosti 

obecně a až na výjimky pro ně není možné stanovit jednoznačné environmentální cíle z pohledu 

charakteristik a parametrů vodního prostředí. 

Hodnocení podle metodiky bylo provedeno VÚV, v.v.i., a to pouze pro ty předměty ochrany, kde byla 

k dispozici dostatečná data z monitoringu (viz kap. III.1.3.4). Výsledky hodnocení provedeného v 

průběhu roku 2019 a 2020 jsou shrnuty v tabulce III.2.3b.V rámci programu TAČR zpracovalo VÚV, v.v.i. 

v období 2018–2020 projekt TITSMZP701 Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených 

dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů. Hlavním výstupem tohoto projektu 

je Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou 

na vody (Rosendorf a kol., 2020), která je úzce provázaná s Metodikou monitoringu chráněných území 

vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody (Janovská a kol., 2020). Cílem této 

metodiky je doplnit, upravit a sjednotit postupy pro hodnocení stavu vodního prostředí evropsky 

významných lokalit zařazených do Registru, jejichž předměty ochrany jsou vázány na vodní prostředí a 

vyskytují se v něm trvale nebo alespoň v části roku a kvalita vodního prostředí je jedním ze základních 

předpokladů jejich výskytu. Z tohoto důvodu je hodnocení v této metodice navrženo výhradně pro 

vodní druhy živočichů a rostlin vyjmenované v Příloze II směrnice 92/43/EHS. Součástí metodiky je 

příloha č. 1 obsahující výčet hodnocených druhů a environmentální cíle ve formě hodnot ukazatelů 

vybraných fyzikálně-chemických složek, biologických složek a případných ukazatelů doplňkového 

biologického hodnocení vodního prostředí.Z hodnocení jsou také vyňata všechna přírodní stanoviště s 

vazbou na vody, protože jejich charakteristiky jsou obvykle definovány dosti obecně a až na výjimky 

pro ně není možné stanovit jednoznačné environmentální cíle z pohledu charakteristik a parametrů 

vodního prostředí. Metodika není primárně určena pro hodnocení stavu ptačích oblastí, ramsarských 

lokalit ani maloplošných zvláště chráněných území zařazených do Registru. Součástí metodiky je 

příloha č. 1 obsahující výčet hodnocených druhů a environmentální cíle ve formě hodnot ukazatelů 

vybraných fyzikálně-chemických složek, biologických složek a případných ukazatelů doplňkového 

biologického hodnocení vodního prostředí. 

Součástí projektu byl i monitoring některých EVL a hodnocení EVL na základě dat a podkladů, které měl 

zpracovatel k dispozici. Hodnocení bylo provedeno jak formou přímého, tak i nepřímého postupu. 



Přímé hodnocení vycházelo z výsledků monitoringu (existujícího i doplňkového, provedeného v rámci 

projektu či jiných výzkumných aktivit), nepřímého hodnocení na základě analýzy vlivů a jejich možných 

dopadů na předměty ochrany v území. Účelem nepřímého hodnocení bylo určit taková chráněná 

území, ve kterých nepůsobí na předmět/předměty ochrany žádné negativní antropogenní vlivy a je bez 

jakýchkoliv pochybností jisté, že stav vodního prostředí není negativně ovlivněn tak, aby omezoval 

jejich příznivý rozvoj. 

V dílčím povodí Dyje se nachází 901 evropsky významných lokalit, z toho na základě přímého hodnocení 

byla pouze 1 vyhodnocena jako vyhovující a dalších 18 jako nevyhovující. U převážné většiny oblastí 

(80 %) nebyly k dispozici údaje umožňující hodnocení, proto je jejich stav označen jako neznámý. Tyto 

souhrnné údaje jsou uvedeny v tabulce III.2.3b. 

Pozn. K tabulce III.2.3b: V Dílčím povodí Dyje se nachází 71 EVL s neznámých hodnocením nikoliv 72, 

jak je uvedeno. V dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu je dle naších podkladů nevyhovující stav jedné 

EVL a nikoliv 2, jak je uvedeno. 

VI.1.1.5. Směrnice Rady 79/409/EHS2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků 

Text byl upraven tak, aby obsahově odpovídal textu, který je uveden pro směrnici o stanovištích. 

Účelem Směrnice Rady 79/409/EHS2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků je chránit všechny 

volně žijící ptáky na území členských států, a to jak jedince, hnízda a vejce, tak i jejich stanoviště. 

Pomocí tzv. ptačích oblastí (SPA – Special Protection Areas) navíc zajišťuje územní ochranu vybraných 

druhů ptáků pro jejich další přežití a zachování současného areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou zřizovány 

pro druhy ptáků uvedené v příloze I, Směrnice Rady č. 2009/147/ES (kodifikovaná verze směrnice Rady 

č. 79/409/EHS v úplném znění, článek 4.1 směrnice) a stěhovavé druhy, které se pravidelně vyskytují 

na území členských států EU (článek 4.2 směrnice). 

Ptačí oblasti společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. 

Příkladem ptačích oblastí mohou být rybníky nebo rybniční soustavy, lesní komplexy i zemědělská 

kulturní krajina. Výběr oblastí probíhá většinou na základě kritérií pro určení tzv. významných ptačích 

území (IBA – Important Bird Areas), používaných mezinárodní organizací na ochranu ptáků Bird Life 

International. Ptačí oblasti, navržené výhradně podle odborných kritérií, vyhlašuje přímo vláda daného 

členského státu a současně s tím přebírá odpovědnost za udržení příznivého stavu ptačích populací 

druhu, pro který bylo příslušné území vyhlášeno. 

V České republice bylo na základě odborných kritérií založených na kritériích pro výběr významných 

ptačích území (IBA) v EU, navrženo a následně vymezeno 41 ptačích oblastí pro 41 druhů (z přílohy 1 

směrnice) a pro 6 stěhovavých druhů.  Z nich je 18 ptačích oblastí s jednoznačnou vazbou na vodní 

prostředí, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem pro vyskytující se druhy (viz 

Registr chráněných území). V dílčím povodí Dyje je takovýchto oblastí celkem 6. 

Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. O ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., § 5a a § 5b) v platném 

znění a jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně, formou nařízení vlády. Dle tohoto 

zákona se na ptačí oblasti vztahuje režim obecné ochrany, tzn. ptačí oblasti nejsou kategorií zvláště 

chráněného území a nejsou pro ně v zákoně stanoveny žádné základní ochranné podmínky. Ptačí 

oblasti se vymezují zřizují nařízením vlády, přičemž v nařízení vlády je možno pro účely zajištění jejich 

ochrany (tj. udržení populací druhů, pro které je ptačí oblast zřízena, ve stavu příznivém z hlediska 

ochrany) stanovit činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody. Tyto činnosti umožňují orgánu 

ochrany přírody stanovit v rámci správního řízení upřesňující podmínky, které je nezbytné při výkonu 



těchto činností dodržet, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění populací druhů, které jsou předmětem 

ochrany ptačích oblastí. Ochranné podmínky definované v tzv. souhrnech doporučených opatření 

Činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody mají přímou vazbu na zabezpečení ochrany biotopů 

významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a dále na zajištění klidu jedinců 

dotčených druhů v průběhu hnízdního období (popř. v období letního a podzimního shromažďování či 

zimování). 

Souhrny doporučených opatření obsahuje základní identifikační a popisné údaje o ptačí oblasti, 

odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče o předmět ochrany ptačí oblasti a rozpis jednotlivých 

opatření dle místa a času realizace.jsou koncepční dokumenty stanovující optimální péči o ptačí oblasti 

za účelem dosažení či udržení příznivého stavu populací druhů, které jsou předmětem jejich ochrany. 

Opatření vyvolaná touto směrnicí jsou zejména: 

 

 zřizování chráněných území, 

 udržování a péče v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř chráněných území i mimo 

ně, 

 obnova zničených biotopů a 

 vytváření biotopů. 

VI.1.1.11. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin 

Směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin je definována ochrana typů přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů kromě ptáků. 

Hlavním cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti ochranou přírodních 

stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států. Současně cílem 

opatření, přijímaných na základě této směrnice, je zachovat nebo obnovit příznivý stav přírodních 

stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.  

Směrnice současně definuje soustavu Natura 2000, jejímž cílem je vytvořit spojitou evropskou 

ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany. Součástí soustavy Natura 2000, definované směrnicí, jsou 

vedle i dříve zmíněnýché ptačích oblastií (SPA) vymezovaných podle směrnice Rady 

79/409/EHS2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, i evropsky významné lokality vymezované 

podle této směrnice. Evropsky významné lokality jsou vymezovány pro přírodní stanoviště a druhy 

stanovené v přílohách č. 1 a 2 směrnice.  

Požadavky Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin („o stanovištích“), a Směrnice Rady 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o 

ochraně volně žijících ptáků („o ptácích“), jsou implementovány do národní legislativy zejména 

prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(ZOPK). 

V zákoně je definována soustava Natura 2000, kterou tvoří evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Příloha I, Směrnice Rady 92/43/EHS uvádí „Typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství, jejichž 

ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany“ − zkráceně „evropská stanoviště“, Příloha II této 

směrnice uvádí „Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení 

zvláštních území ochrany“ – zkráceně „evropsky významné druhy“. Každá lokalita soustavy Natura 

2000 musí mít právně podloženou ochranu legislativou členského státu (čl. 4, 92/43/EHS). 



Evropsky významné lokality mohou mít status zvláště chráněného území (národní park, chráněná 

krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 

památka), mohou být chráněny smluvně (§ 39 ZOPK) nebo mohou být chráněny tzv. základní ochranou 

(§ 45c, odst. 2 ZOPK). 

Za celkovou přípravu soustavy Natura 2000 zodpovídá MŽP, které pověřilo přípravou odborných 

podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny. Ptačí oblasti a eEvropsky významné lokality vyhlašuje 

vláda ČR (platná nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit). 

Souhrny doporučených opatření jsou koncepční dokumenty stanovující optimální péči o evropsky 

významné lokality za účelem dosažení či udržení příznivého stavu přírodních stanovišť a populací 

druhů, které jsou předmětem jejich ochrany. 

V současné době je na území celé ČR vymezeno 1113 evropsky významných lokalit, z toho je 593 lokalit 

s jednoznačnou vazbou na vodní prostředí, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem 

pro vyskytující se druhy nebo stanoviště (viz Registr chráněných území). V dílčím povodí Dyje je 

takovýchto oblastí celkem 901. 

Evropsky významné lokality jsou zařazené do „Registru chráněných území“. 

Opatření na ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou jednak 

z okruhu bodových a plošných zdrojů znečištění, a jednak z okruhu týkajícího se problematiky 

morfologie vodních toků. Výčet konkrétních opatření je uveden v následujících kapitolách: 

•  komunální bodové zdroje znečištění – kapitola VI.1.7. - Opatření k zabránění a regulaci 

znečištění z bodových zdrojů, 

•  průmyslové bodové zdroje znečištění a SEZ – kapitola VI.1.10. - Opatření k omezování, 

případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod, 

•  plošné zdroje znečištění – kapitola VI.1.8. - Opatření k zabránění nebo regulující znečištění z 

plošných zdrojů, 

•  hydromorfologie – kapitola VI.1.12. - Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických 

podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu. 

 

 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4

