
Plán dílčího povodí
Horní Odry 2021 - 2027
Prohlášení dle § 10g odst. 5 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
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Toto prohlášení naplňuje požadavky podle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo „zákon“) v rámci posouzení vlivů
koncepce „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ (dále také „PDP Horní Odry“ nebo „koncepce“)
na životní prostředí a veřejné zdraví.

Prohlášení se váže ke znění koncepce schválené zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/936 a zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 26. 9. 2022 usnesením
č. UZ/11/52/2022.

A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci

K návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ bylo Ministerstvem životního prostředí
jako příslušným úřadem podle ustanovení § 21 písm. d) zákona, vydáno postupem dle ustanovení
§ 10g zákona souhlasné stanovisko dne 30. 6. 2022 pod č. j. MZP/2022/710/2307 (dále také
„stanovisko SEA“).

Vzhledem ke skutečnosti, že opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci negativních
vlivů koncepce navržená ve vyhodnocení koncepce (dále také „vyhodnocení SEA“) byla v plném znění
zapracována předkladatelem koncepce již do návrhu koncepce, konkrétně do kapitoly Úvod, bodu 4
„Požadavky vyplývající z posouzení vlivu PDP Horní Odry 2021 – 2027 na životní prostředí (SEA)“,
příslušný úřad v rámci tohoto stanoviska neuložil žádné další požadavky k zajištění minimálních
možných dopadů realizace koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Příslušný úřad v předmětném stanovisku pouze upozornil na níže uvedená zákonná ustanovení, která
je nutná legitimně zohlednit:

Požadavek Způsob zohlednění
1 Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování

a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví dle ustanovení § 10h
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Sledovat vývoj kvality životního
prostředí v dotčeném území na základě
monitorovacích indikátorů uvedených v
kapitole 9 vyhodnocení SEA. V případě
zjištění významných negativních vlivů na
životní prostředí či veřejné zdraví provádět
průběžnou aktualizaci této koncepce a
dodržovat další povinnosti vyplývající z výše
uvedeného ustanovení.

Relevantní environmentální indikátory
monitorující vliv koncepce budou sledovány
a vyhodnocovány, jak je níže uvedeno v části E)
tohoto Prohlášení. V případě zjištění
významných negativních vlivů na životní
prostředí či veřejné zdraví bude postupováno
v souladu s platnou legislativou, tedy bude
prováděna průběžná aktualizace koncepce.

2 Předkladatel zveřejní na svých
internetových stránkách vypořádání
veškerých obdržených vyjádření
a připomínek, a to jak k návrhu koncepce,
tak i k vyhodnocení SEA a zveřejní
schválenou koncepci. Dále zpracuje
prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a též jej zveřejní.

Požadavek byl splněn zveřejněním předmětných
dokumentů na internetových stránkách
https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry-2022/
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B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu,
pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a

Jelikož nebyly identifikovány významné vlivy koncepce s přeshraničním dosahem a rovněž ani sousední
státy o přeshraniční konzultace příslušný úřad nezažádaly, nebyly mezistátní konzultace provedeny.
PDP Horní Odry nebyl předmětem mezistátního posuzování.

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách

Koncepce jako celek byla předložena v jedné aktivní variantě. Invariantní řešení koncepce se na základě
provedeného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví jeví jako dostačující.
Varianty řešení byly zvažovány pouze u dvou sanačních opatření (HOD31004032 SKM – Skládka
MCHZ, Hrušov a HOD31004045 SKM – Skládka Pískovna), přičemž mezi nimi z hlediska návrhu
koncepce nebyl shledán rozdíl (na úrovni obecnosti návrhu koncepce jsou z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví za předpokladu dodržení legislativních podmínek obě variantní řešení
přípustná a rozhodnutí o konkrétním způsobu sanace bude nutné učinit až na základě znalosti místních
podmínek a konkrétních parametrů daných řešení).

Z hlediska variantního porovnání byla aktivní varianta koncepce porovnávána s nulovou variantou
(tj. variantou neprovedení koncepce). Na základě tohoto srovnání byla jednoznačně preferována aktivní
varianta, která je z hlediska možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví hodnocena celkově jako
potenciálně mírně pozitivní. Implementaci koncepce bude nutné doprovázet zmírňujícími opatřeními
pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí - viz kapitola
Úvod, bod 4 „Požadavky vyplývající z posouzení vlivu PDP Horní Odry 2021 – 2027 na životní prostředí
(SEA)“ koncepce (https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry-2022/kapitola-0/kapitola-0.html#a_4).

D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí

Informace o opatřeních uskutečněných pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn,
které byly v jejich důsledku provedeny v koncepci, tvoří kapitolu VIII. „Doplňující údaje“, podkapitolu
VIII.2. „Souhrn opatření uskutečněných pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn,
které byly v jejich důsledku provedeny v PDP“ koncepce (https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry-
2022/kapitola-viii/kapitola-viii.html#a_viii_2).

Členské státy EU jsou v souladu s požadavky Rámcové směrnice (Článek 14) a Povodňové směrnice
(Článek 9 a 10) povinny podpořit aktivní zapojení všech zúčastněných stran při vypracování,
přezkoumání a aktualizaci plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, rovněž
určuje, že národní plány povodí vydává MZe opatřením obecné povahy a plány pro zvládání
povodňových rizik vydává MŽP opatřením obecné povahy. V souladu se zákonem 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Zároveň je podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
nutno plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik posoudit z hlediska vlivů koncepcí na životní
prostředí (proces SEA), které rovněž zahrnuje zapojení veřejnosti.
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Výsledky přípravných prací a návrhy plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik byly
zveřejněny a zpřístupněny k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu
zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na krajských úřadech a u správce povodí, a to v listinné
podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

· Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři
(v listinné podobě)

o https://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-
vodach/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-
planu.html (v elektronické podobě)

· Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice, Odbor ochrany
vod (v listinné podobě)

o http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace_v_planovani (v elektronické podobě)
· Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava,

Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, místnost č. 519 (v listinné podobě)
o https://www.pod.cz/planovani/cz/povinne_zverejnovane_informace.html

(v elektronické podobě)
· Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,

702 18 Ostrava, kancelář č. B 519 (v listinné podobě)
o https://www.msk.cz/ (v elektronické podobě)

· Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (7. patro) (v listinné podobě)

o https://www.olkraj.cz/ (v elektronické podobě)

Připomínky bylo možno podávat v písemné podobě na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Těšnov 17
117 05 Praha 1

v elektronické podobě na e-mail: pp@mze.cz

Zveřejněny byly následující dokumenty:

· Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik podle § 25 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a v souladu
s ustanovením § 16 vyhlášky č. 21/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik. Zveřejněna k připomínkám 22. 11. 2017.

· Návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro
zvládání povodňových rizik. Zveřejněn 1. 10. 2018.

· Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání
povodňových rizik zpracovaný podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona, upravený podle
připomínek uživatelů vody a veřejnosti a schválený Komisí pro plánování v oblasti vod
(26. dubna 2019). Zveřejněn 21. 5. 2019.

· Návrh předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v
části mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky. Zveřejněn 20. 12. 2019.

· Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v souladu s článkem 10 Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
Zveřejněny 22.12.2019.

· Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části
mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky zpracovaný podle § 25 odst. 1
písm. a) bod 3. vodního zákona a upravený na základě připomínek uživatelů vody a veřejnosti.
Zveřejněn 3. 11. 2020.

· Návrh Národního plánu povodí Odry, Návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v
povodí Odry a Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry. Zveřejněny 18. 12. 2020.

· Zpráva o vypořádání připomínek k návrhu Národního plánu povodí Odry, Plánu pro
zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánu dílčího povodí Horní Odry podaných v
rámci zveřejnění dokumentů podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik. Zveřejněna 16. 8. 2021.
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· Vyhodnocení připomínek podaných v meziresortním připomínkovém řízení
od 1. do 15. listopadu 2021 k národním plánům povodí. Zveřejněno 25.1.2022.

· Národní plány povodí byly 19.1.2022 schváleny vládou České republiky usnesením č. 31.
Ministerstvo zemědělství následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vydalo 28.1.2022
pod č. j. MZE-69999/2021-15121 pro Národní plány povodí opatření obecné povahy.

· Plány pro zvládání povodňových rizik byly 19.1.2022 schváleny vládou České republiky
usnesením č. 30. Ministerstvo životního prostředí následně v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vydalo
27.01.2022 pod čj. MZP/2022/610/172 plány pro zvládání povodňových rizik opatřeními obecné
povahy.

Posouzení Plánu dílčího povodí Hodní Odry 2021 – 2027 z hlediska vlivu koncepce na životní
prostředí (SEA)
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. byly průběžně zveřejňovány informace a dokumenty pořízené
v průběhu posuzování SEA k Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027- viz níže „průběh
posuzování“. Na základě § 10f odst. 2 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
příslušný úřad upustil od konání veřejného projednání.

Průběh posuzování:

Oznámení koncepce zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu 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 bylo dne 22. 12. 2020 předloženo Ministerstvu životního prostředí jakožto
příslušnému úřadu. Po kontrole náležitostí oznámení koncepce byla dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům dne 4. 1. 2021 rozeslána informace o oznámení koncepce
s upozorněním na možnost uplatnění vyjádření. Informace o oznámení koncepce i samotné oznámení
koncepce bylo také zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách
https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP283K.

Zjišťovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 11. 1. 2021 zveřejněním informace
o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce posledního
dotčeného kraje, tj. Olomouckého kraje. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 12. 2. 2021 vydáním závěru
zjišťovacího řízení (č. j.: MZP/2021/710/829).

Dne 3. 3. 2022 byl příslušnému úřadu předložen návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále také „vyhodnocení SEA“). Po kontrole náležitostí přistoupil příslušný
úřad k vrácení vyhodnocení SEA předkladateli k doplnění, a to dne 15. 3. 2022 (č. j.:
MZP/2022/710/900). Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA byl následně ve finálním znění,
upraveném a doplněném na základě zákonných požadavků, které i dále v rámci předběžného
projednání vyhodnocení SEA uplatnilo MŽP, předložen příslušnému úřadu dne 4. 5. 2022. Po kontrole
náležitostí byla dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům dne 5. 5. 2022
rozeslána informace o návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost uplatnění vyjádření a s
informací, že na základě § 10f odst. 2 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
příslušný úřad upouští od konání veřejného projednání. Rozhodl tak jednak na základě toho, že v rámci
zjišťovacího řízení nebyla k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněna žádná
vyjádření. Dalším podstatným důvodem pro rozhodnutí o upuštění od konání veřejného projednání byla
skutečnost, že byl PDP Horní Odry stejně jako ostatní plány dílčích povodí, národní plány povodí a
plány pro zvládání povodňových rizik, připomínkován dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) vodního
zákona, resp. dle ustanovení § 19 vyhlášky. V rámci tohoto postupu byl PDP Horní Odry zveřejněn k
připomínkám nejen pro veřejnost nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se bude týkat, a
uplatněné připomínky byly následně vypořádány dle uvedených platných právních předpisů v oblasti
vod. Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA byl zveřejněn dle ustanovení § 16 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, a to dne 11. 5. 2022 dle data zveřejnění na úřední desce posledního dotčeného
kraje, tj. Moravskoslezského kraje.

MŽP obdrželo v zákonné lhůtě 20 dní ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce včetně
vyhodnocení SEA, tedy do 31. 5. 2022 vyjádření celkem od 10 subjektů. Dvě vyjádření obsahovala
připomínky k návrhu koncepce či vyhodnocení SEA a 8 vyjádření bylo bez připomínek, přičemž tři z nich
obsahovala doporučení či upozornění týkající se následné implementace koncepce. Po zákonné lhůtě
byla zaslána dvě vyjádření (vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
MŽP a Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství). Tato vyjádření
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však byla bez zásadních připomínek, spíše obecného charakteru a obdoba jejich znění se vyskytuje
i ve vyjádřeních doručených ve stanovené lhůtě. K vyjádřením zaslaným po zákonné lhůtě se podle
§ 10f odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nepřihlíží. Kopie všech vyjádření
obdržených v zákonné lhůtě byly předány předkladateli koncepce k vypořádání.

Vypořádání vyjádření podaných k návrhu koncepce, které je dle ustanovení § 10g odst. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí jedním z nezbytných podkladů pro vydání tohoto stanoviska
k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10g zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále také „stanovisko SEA“), a upravený návrh koncepce včetně
vyhodnocení SEA, obdrželo MŽP od předkladatele dne 13. 6. 2022.

K návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ bylo Ministerstvem životního prostředí
jako příslušným úřadem podle ustanovení § 21 písm. d) zákona, vydáno postupem dle ustanovení
§ 10g zákona souhlasné stanovisko dne 30. 6. 2022 pod č. j. MZP/2022/710/2307.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou spolu se stanoviskem SEA zveřejněny v Informačním systému
SEA.

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h

Povinnost zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví vyplývá z § 10h zákona. Monitoring vlivů Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027
na životní prostředí a veřejné zdraví bude sledován pomocí monitorovacích indikátorů, které vycházejí
z kapitoly 9 vyhodnocení koncepce a výše zmíněného stanoviska SEA.

Vlivy provádění Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027 na životní prostředí a veřejné zdraví bude
Povodí Odry, státní podnik, vyhodnocovat v rámci

· programů monitoringu, které jsou úzce provázány se sledováním vlivů implementace
koncepce na složky životního prostředí zásadně ovlivněné koncepcí, tj. na složku voda a na
složku fauna a flora s vazbou na vodu na území soustavy Natura 2000 a MZCHÚ

· doplňkových/ostatních environmentálních indikátorů navržených v rámci
vyhodnocení koncepce, které jsou provázány se sledováním vlivů implementace
koncepce na složky životního prostředí mimo složku voda a složku fauna a flóra s vazbou
na vodu na území soustavy Natura 2000 a MZCHÚ

Sledování a rozbor vlivů koncepce bude prováděn v průběhu celého implementačního období koncepce
a výsledky budou pravidelně zveřejňovány v periodě vyhodnocování koncepce.

Programy monitoringu
Zjišťování a hodnocení vlivů implementace koncepce na stav povrchových a podzemních vod je a bude
prováděno prostřednictvím programů monitoringu, které se zpracovávají podle požadavků vyhlášky
č. 98/2011  Sb. (monitoring povrchových vod) a vyhlášky č. 5/2011  Sb. (monitoring podzemních vod).

Jedná se o rozsáhlý systém monitoringu, který umožňuje komplexní přehled o stavu vod, a nastavená
monitorovací opatření jsou způsobilá k tomu, aby zachytila nepředvídatelné negativní dopady, tak aby
bylo možné v případě potřeby na tomto základě přijmout příslušná protiopatření.

Programy pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod se člení na:

· Rámcový program monitoringu,
· Program monitoringu povrchových vod, který zahrnuje Program situačního monitoringu

povrchových vod a Programy provozního monitoringu povrchových vod,
· Program monitoringu kvantitativních charakteristik povrchových vod,
· Programy průzkumného monitoringu.

Programy pro zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod jsou:

· Rámcový program monitoringu,
· Program monitoringu podzemních vod, který zahrnuje Programu situačního monitoringu

podzemních vod, Program provozního monitoringu podzemních vod a Program monitoringu
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kvantitativního stavu podzemních vod.
· Programy průzkumného monitoringu.

Náležitosti Rámcového programu stanovuje § 13 vyhlášky č. 98/2011  Sb. V souladu
s vyhláškou č. 98/20111 Sb. Rámcový program monitoringu závazně určuje zejména zásady, věcný
obsah, rozsah, metodické postupy a formální náležitosti jednotlivých programů monitoringu, časový plán
postupu nutného pro sestavování, projednávání, schvalování a realizaci jednotlivých programů
monitoringu, kritéria sloužící k výběru sledovaných ukazatelů v rámci jednotlivých programů
monitoringu, včetně doporučených metod jejich zjišťování pro hodnocení stavu vodních útvarů, způsob
stanovení závazného rozsahu monitorovacích sítí jednotlivých programů monitoringu a závazná
pravidla pro nezbytné doplnění těchto sítí a jejich následné zahrnutí do příslušných programů
monitoringu.

Rámcový program monitoringu a ve vzájemných souvislostech situační – provozní – průzkumný
program monitoringu se sestavují na dobu šesti let s možností každoroční aktualizace.

Na základě dopracování chybějících metodik je připravováno rozšíření stávajících monitorovacích
programů navržených na sledování vodních útvarů o hodnocení stavu chráněných území vymezených
pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí (území soustavy Natura 2000
a MZCHÚ), jelikož dosud nebyly k dispozici adekvátní údaje z monitoringu vod.

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod provádějí správci povodí a další odborné
subjekty, které za tím účelem pověřuje, zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě
Ministerstvo životního prostředí.

Průběh a plnění jednotlivých schválených programů monitoringu jsou vyhodnocovány v intervalech
nepřesahujících tři roky.

Doplňkové/ostatní environmentální indikátory navržené v rámci vyhodnocení koncepce
Výčet stanovených monitorovacích ukazatelů (indikátorů) pro sledování vlivů provádění koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví vycházející z vyhodnocení koncepce je uveden v následujícím
tabulkovém přehledu.

Složka Sledované indikátory Četnost
sledování

Způsoby hodnocení (množství,
kvality apod.)

Zdroje dat

Ochrana půdy

Omezování záborů ZPF a
ochrana půdy vysoké
třídy ochrany

Pravidelné
vyhodnocování
(1x za 5 let)

Rozsah trvalých a dočasných záborů
ZPF se sledováním třídy její ochrany
při realizaci opatření; ha za sledované
období

Krajské úřady

Omezování záborů
PUPFL a kácení lesních
porostů

Pravidelné
vyhodnocování
(1x za 5 let)

Rozsah trvalých záborů PUPFL
a vyvolaného kácení dřevin
se sledováním jejich hodnoty
při realizaci opatření; ha za sledované
období

Krajské úřady

Flóra, fauna a
ekosystémy,
krajinný ráz

Omezování negativního
ovlivnění území Natura
2000, ZCHÚ a prvků
ÚSES realizací opatření

Pravidelné
vyhodnocování
(1x za 5 let)

Počty výjimek ze základních
ochranných podmínek ZCHD
při realizaci opatření za sledované
období

Správy NP
AOPK
Krajské úřady
Újezdní úřady

Míra změny krajinného
rázu

Pravidelné
vyhodnocování
(1x za 5 let)

Počet aktivit, jejichž realizace
zapříčinila významnou změnu
krajinného rázu

Krajské úřady

Kulturní a
přírodní
dědictví

Ochrana kulturního a
přírodního dědictví

Pravidelné
vyhodnocování
(1x za 5 let)

Počet významných ohrožení/střetů
s územím archeologických nálezů a s
nemovitými kulturními památkami

NPÚ
Krajské úřady
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Obyvatelstvo
a veřejné
zdraví

Počet obyvatel
chráněných proti povodni

Průběžné,
pravidelné
vyhodnocování
(1x za rok)

Počty obyvatel Krajské úřady

Počet narušení dodávek
pitné vody obyvatelstvu
následkem vodárenského
sucha

Průběžné,
pravidelné
vyhodnocování
(1x za rok)

Délka výpadku a množství obyvatel
bez vody; trvání překročení limit.
hodnoty ukazatelů (dnů za rok) a
počet dotčených obyvatel

Provozovatelé
vodárenských
systémů
Krajské úřady

Pokud by bylo zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní
prostředí nebo veřejné zdraví, budou přijata opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, bude
informován příslušný úřad a dotčené orgány a současně bude rozhodnuto o úpravě nebo změně
koncepce.


