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Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021-2027 byl  dle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn uživatelům vody a veřejnosti 
k připomínkám dne 18.12.2020. 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik, v platném znění, byly zpřístupněny návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů 
dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. 
června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu 
životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v 
elektronické podobě na jejich internetových stránkách. 

 

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry byl dostupný k nahlédnutí: 

v listinné podobě na adrese: 

 Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí 
a informací, Ing. Pavlas, vedoucí odboru, 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik 

 https://www.pod.cz/planovani/cz/navrh2_PDP_HOd/  

 

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry bylo možno podávat do 18. června 2021: 

− v písemné podobě na adresu: 

 Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí 
a informací, 

− v elektronické podobě na e-mail: 

 planovani@pod.cz 
 

Připomínky musely být označeny názvem příslušného dokumentu „Plán dílčího povodí Horní Odry“ a musely 
obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo 
u právnické osoby. 

Každá došlá připomínka měla přiděleno unikátní číslo jednací (ve tvaru např. PDPHOD_01_01), číslo za 
pomlčkou pak udává pořadové číslo připomínky, podané v rámci jednoho dopisu. 

Pro evidenci připomínek sloužilo centrální uložiště (Google Disk), kde docházelo ke koordinaci na úrovni dílčích 
plánů, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a dokumentace SEA. 

 

Všechny připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry byly podány v řádném termínu do 18.6.2021. 

 

Celkem předložilo své podněty a návrhy na úpravy a doplnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry celkem 8 
subjektů. Přehled je znázorněn v následující tabulce: 

Číslo Číslo připomínky Organizace/osoby podávající připomínku Datum doručení 

1 PDPHOD_01_01 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava 11.3.2021 

2 PDPHOD_02_01 Lesy České republiky, s.p. 5.3.2021 

3 PDPHOD_03_01 Asociace vodní turistiky a sportu z.s. 28.5.2021 

https://www.pod.cz/planovani/cz/navrh2_PDP_HOd/
mailto:planovani@pod.cz
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Číslo Číslo připomínky Organizace/osoby podávající připomínku Datum doručení 

4 PDPHOD_04_01 Město Odry 7.6.2021 

5 PDPHOD_05_01 ČEZ, a.s. 10.6.2021 

6 
PDPHOD_06_01-01 
až PDPHOD_06_01-09 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 15.6.2021 

7 
PDPHOD_07_01-01 
a PDPHOD_07_01-02 

Ministerstvo životního prostředí 17.6.2021 

8 PDPHOD_08_01 Povodí Odry, s.p. 17.6.2021 

 

Došlé připomínky byly rozděleny na 17 dílčích připomínek. Všechny tyto připomínky byly vyhodnoceny a pokud to 
bylo možné, byly do Plánu dílčího povodí Horní Odry zapracovány. Některé připomínky byly dle uvážení 
odmítnuty, či nezapracovány a pouze bylo podáno vysvětlení. Vypořádání připomínek je obsahem přiložené 
tabulky.  

Návrhy a připomínky ve stanoviscích obsažené jsou různorodého charakteru. Od konkrétních požadavků na 
doplnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry až po připomínky obecného charakteru. Připomínky byly ze 
strany pořizovatelů Plánu dílčího povodí Horní Odry v co nejširší míře vypořádány. Všem subjektům, které podaly 
připomínku, byl státním podnikem Povodí Odry zaslán způsob vypořádání dopisem.  

 

Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou 1 této zprávy. 

 

 



Plán dílčího povodí Horní Odry     
 Zpráva o vypořádání připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021-2027  

 

 

 
 

4 

Příloha 1 - Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek 

Číslo připomínky Datum Odesílatel Obsah připomínky 
Typ 

připomínky 
Kapitola plánu Forma Vypořádání Komentář 

PDPHOD_01_01 11.03.2021 

Krajský 
pozemkový úřad 
pro 
Moravskoslezský 
kraj Pobočka 
Opava - Ing. 
Zdeněk Šiška 

Aktualizovaný text z pohledu pozemkových úprav pro: 
Dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem Dílčí povodí Horní Odry 
HOD_03_01_OPAVA.pdf str. 7-8 
 
V katastrálních územích Holasovice, Loděnice, Neplachovice, Stěbořice, Nový Dvůr 
u Opavy, Kamenec, Štemplovec, Vlaštovičky, Kravaře ve Slezsku, Štítina, Skrochovice, 
Malé Heraltice a Košetice jsou již ukončené komplexní pozemkové úpravy.  

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email zapracováno 
Akceptováno. Informace o stavu KPÚ v Dokumentaci oblasti s významným povodňovým 
rizikem HOD_03_01 Opava byla aktualizována. Byly upraveny stavy realizace KPÚ 
v jednotlivých dotčených katastrálních územích. 

PDPHOD_02_01 05.03.2021 
LČR - Ing. Pavel 
Hopjan 

V příloze jsou připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry. 
Jedná se o aktualizace příloh listů opatření HOD31800011, HOD31800016 
a HOD31902001. 

opatření opatření PPO email zapracováno 
Akceptováno. Informace v příslušných listech opatření HOD31800011, HOD31800016 
a HOD3190030 (opatření HOD31902001 bylo přečíslováno) byly aktualizovány 
a doplněny. 

PDPHOD_03_01 28.05.2021 
Asociace vodní 
turistiky a sportu - 
Pavel Šálek 

Dílčí plán povodí neodpovídá zákonu 254/2001 Sb., a to §15, odst. 8. Požadujeme, aby 
dílčí plán povodí byl uveden v soulad se současně platnou legislativou, respektive 
s novelizací zákona 544/2020 Sb., §15, odstavcem 8.  
Je požadavek, aby při povolování VD, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění bylo zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím 
v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě. 

konstatování nelze určit email nezapracováno 

Vysvětleno. K uvedené problematice, resp. požadavku Povodí Odry, státní podnik 
sděluje: 
Jak je uvedeno, § 15 odst. 8 zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 
konstatuje, že při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím 
v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě. Jedná se o zákonný požadavek, 
který musí být respektován. Nicméně je nedílně spojen pouze s povolováním vodních 
děl, jejich změn, případně změn jejich užívání. Tento paragraf vodního zákona 
neznamená, že by se měl navrhovat program opatření na překonávání současných 
vodních děl přenesením nebo splutím, ale znamená, že pokud se připravuje nové vodní 
dílo nebo jeho rekonstrukce, bude předmětné paragrafové znění naplněno.  
Tento paragraf státní podnik Povodí Odry respektuje a jeho naplnění již provedl i před 
účinností příslušné novely vodního zákona. Jako příklad můžeme uvést zajištění 
překonání vodního díla Staroměstského stupně na řece Ostravici nad soutokem 
Ostravice s Morávkou ve Frýdku - Místku, zde zajištění přenesením, nebo 
u připravovaného vodního díla rekonstrukce jezu v Ráji na řece Olši v Karviné bude nově 
zajištěno přenesení a obdobně tomu tak bude na stupni Riviéra na řece Ostravici pod 
soutokem s Morávkou ve Frýdku - Místku. 

PDPHOD_04_01 07.06.2021 Městský úřad Odry 
Požadavek o navrácení opatření z II. plánovacího období HOD218009/1 Vítovka, Odry 
do seznamu opatření ve III. plánovacím období. 

opatření opatření PPO email odmítnuto 

Vysvětleno. Příprava uvedeného opatření byla ukončena na základě nesouhlasného 
koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Odry, které bylo 
vydáno ke studii technické proveditelnosti „Odlehčovací rameno vodního toku Vítovka, 
km 0,000 – 1,400“ připravené státním podnikem Povodí Odry, ačkoliv bylo ze strany 
Povodí Odry, státního podniku vysvětleno a prokázáno, že původní navržené řešení 
přeložkou koryta Vítovky je velice obtížně proveditelné a že řešení odlehčovacím 
ramenem splní požadovaný cíl, tzn. ochránit areál firmy Semperflex Optimit a část 
zástavby města Odry před povodněmi. V korespondenci z roku 2016 státní podnik 
Povodí Odry také doporučoval, aby vlastník zatrubnění Vítovky – firma Semperflex 
Optimit podala návrh na otevření koryta a jeho revitalizaci do další aktualizace Plánu 
dílčího horní Odry, která již nyní proběhla. Z výše uvedených důvodů není možné 
opatření HOD218009/1 Vítovka, Odry - přeložka koryta a hrázování v prostoru 
Semperflex (OD130202) do III. plánovacího období a Plánu dílčího povodí Horní Odry na 
léta 2021 – 2027 aktuálně zařadit. 

Povodí Odry, státní podnik je připraven o předmětné stavbě v budoucnosti dále jednat.     

PDPHOD_05_01 10.06.2021 ČEZ 
V kapitole I.1.12.4 Energetika je chybně uveden provozovatel elektrárny Třebovice. 
Společnost ČEZ, a.s. tento zdroj neprovozuje ani nevlastní. 

konstatování charakteristiky email zapracováno 
Akceptováno. Informace o provozovateli elektrárny Třebovice v tabulce I.1.13 byla 
opravena. ČEZ, a.s. byl nahrazen provozovatelem Veolia Energie ČR, a.s. 

PDPHOD_06_01-01 15.06.2021 AOPK Obtížná orientace v tabulce VI.1a a listech opatření, které jsou formou PDF. formální nelze určit email nezapracováno 

Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace 
grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou 
komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí. 

PDPHOD_06_01-02 15.06.2021 AOPK Obtížná lokalizace opatření z map hrubého měřítka. Návrh na interaktivní mapy. formální nelze určit email nezapracováno 

Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace 
grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou 
komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství  
a Ministerstvem životního prostředí. Interaktivní mapa není uvedenou maketou 
vyžadována. 
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Číslo připomínky Datum Odesílatel Obsah připomínky 
Typ 

připomínky 
Kapitola plánu Forma Vypořádání Komentář 

PDPHOD_06_01-03 15.06.2021 AOPK 

Stav opatření v tabulce VI.1a je generalizován na „probíhá“, „nezahájeno“ nebo 
„dokončeno“ (opatření ve stavu „dokončeno“ působí v tabulce opatření navrhovaných 
pro III. plánovací období poněkud nelogicky). Pokud se při zpracování PDP pracně 
shromažďují data o stavu jednotlivých opatření, proč není tato informace pro jednotlivá 
opatření v PDP uvedena (např. obdobně jako v PDP Horního a středního Labe)? Je 
velmi zásadní rozdíl, zda je např. pro VÚ zpracována studie proveditelnosti, zda je pro 
opatření zpracována dokumentace pro stavební řízení nebo byla zahájena fyzická 
realizace opatření. Doporučujeme aplikovat stejný přístup jako např. v PDP Horního 
a středního Labe. 

formální nelze určit email nezapracováno 

Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace 
grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou 
komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí. Podrobnější specifikace stavu přípravy není 
uvedenou maketou vyžadována. Opatření, označená v tabulce VI.1a návrhu III. Plánu 
dílčího povodí Horní Odry jako „dokončená“ mají vazbu na hodnocení stavu vodních 
útvarů povrchových vod, které bude probíhat v rámci III. plánovacího cyklu, a na odhad 
stavu vodních útvarů k roku 2021. Jedná se o opatření, která byla dokončena v závěru II. 
plánovacího cyklu, budou mít pozitivní vliv na zlepšení stavu dotčených vodních útvarů, 
avšak jejich efekt se projeví až při následujícím hodnocení stavu vodních útvarů 
povrchových vod za období 2019 – 2021, které proběhne v roce 2022. 

PDPHOD_06_01-04 15.06.2021 AOPK 

Návrhová část obsahuje nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. 
V této části by bylo užitečné uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů 
a kategorií, neboť materiály operují zkratkami, jejichž význam je třeba pracně 
dohledávat. 

formální nelze určit email nezapracováno 

Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace 
grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou 
komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí. Zkratky jsou v textové části návrhu Plánu dílčího 
povodí Horní Odry uvedeny v závorce vždy u prvního výskytu názvu/pojmu a dále je 
vytvořen kompletní seznam zkratek v kapitole Úvod.6. 

PDPHOD_06_01-05 15.06.2021 AOPK 

Požadavek na zařazení revitalizačních a renaturačních opatření, která byla ze strany 
AOPK ČR navrhována již v průběhu přípravy PDP Horní Odry pro III. plánovací období. 
Pouhé zařazení těchto akcí do textové části kapitoly VI s poznámkou "ideové návrhy 
AOPK" považují za zcela nedostatečné. Požadavek, aby tyto akce byly uvedeny jako 
samostatná opatření v tabulce VI.1a a byly zapracovány do listů opatření.  
 
Seznam těchto opatření je uveden v uloženém pdf připomínky.  

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email odmítnuto 

Částečně akceptováno. Tyto uvedené ideové návrhy jsou předkládány Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky, nejsou navrhovány správci vodních toků, 
nejsou se správci vodních toků projednány a zejména majetkoprávně vypořádány podle 
§ 15c zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, kdy při odstranění vodních děl 
za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků zejména nesmí dojít 
k významnému dotčení práv a oprávněných zájmů vlastníků pozemků tvořících jeho 
koryto nebo sousedících s ním, z čehož vyplývá, že opatření musí být s vlastníky řádně 
projednáno. Státní podnik Povodí Odry předpokládá, že uvedené náměty bude v tomto 
smyslu v plánovacím období 2021 – 2027 prověřovat a projednávat, stanovovat 
podmínky, za kterých vlastníci pozemků s těmito záměry budou souhlasit a případné 
konkrétní akce pak mohou být s uvedením nositele opatření zařazeny do procesu 
plánování v oblasti vod a programu opatření v dalším plánovacím období. 

PDPHOD_06_01-06 15.06.2021 AOPK 

Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování 
hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků požadujeme doplnit nový list 
opatření Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 
pro život ryb a dalších vodních organizmů, viz příloha. Při přípravě tohoto listu jsme byli 
inspirováni přístupem Povodí Ohře, s.p., které v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe 
a ostatních přítoků Labe uvádí list opatření se stejným názvem. Rozšíření tohoto 
přístupu na dílčí povodí Horní Odry považujeme za velmi přínosné. Dále požadujeme do 
PDP Horní Odry doplnit prioritní řešení zprůchodnění migračních překážek v úsecích 
vymezených Koncepcí zprůchodnění říční sítě ČR jako mezinárodní, národní 
a regionální prioritní koridory. Návrh doplnění jsme zapracovali do nového listu opatření 
uvedeného v příloze. 

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email odmítnuto 

Vysvětleno. Plán dílčího povodí Horní Odry obsahuje v kapitole VI.1.12. „Opatření 
k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících 
dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu“. Cílem 
odstraňování migračních překážek na tocích je zajistit průchodnost cesty tažných ryb ke 
tření z moří do vnitrozemí nebo opačně z vnitrozemí do moří. V podmínkách ČR je tak 
obecně cílem posílit populaci lososa obecného, obnovit populaci úhoře říčního a docílit 
návrat dalších dříve se zde vyskytujících ryb. Program opatření obsahuje konkrétní akce 
(14 akcí) na zprůchodnění migračních překážek, návrh se soustředí na prioritní úseky 
v dílčím povodí Horní Odry podle národního koncepčního dokumentu „Koncepce 
zprůchodnění říční sítě ČR“. Rovněž se migrační prostupnosti vodních toků věnuje 
v Plánu dílčího povodí Horní Odry list opatření typu C - CZE31200004 „Opatření 
k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence migračních překážek na 
vodních tocích a metodické vedení orgánů státní správy“. Váš návrh listu opatření na 
ochranu stávající migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování 
hydromorfologického a ekologického stavu je kromě opatření navržených v Plánu dílčího 
povodí Horní Odry již řešen současnou platnou legislativou, kdy například lokality 
záměru výstavby MVE musí být posouzeny ve vztahu k § 15 zákona o vodách – 
umožnění migrace živočichů vázaných na vodní prostředí, u odběrů povrchových vod 
z vodních toků je vždy stanovován minimální zůstatkový průtok apod. 

PDPHOD_06_01-07 15.06.2021 AOPK 
HOD30701076 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV: S ohledem na EVL Beskydy  
a zejména EVL Niva Morávky upřednostňujeme diverzifikované čištění odpadních vod  
s uplatněním vypouštění vyčištěných odpadních vod do vsaku. 

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email nezapracováno 

Vzato na vědomí. Uvedené opatření bylo převzato z II. Plánu dílčího povodí Horní Odry. 
Jeho nositelem je Obec Morávka, v jejíž kompetenci je příprava a realizace tohoto 
opatření. Na základě požadavků zákona o vodách č. 254//2001 Sb., v platném znění 
a jeho prováděcích předpisů mohou být v dané lokalitě povoleny pouze stavby pro 
odvádění a likvidaci odpadních vod, které budou splňovat podmínky pro vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanovené platnými legislativními 
předpisy.  Konkrétní připomínky, požadavky a podmínky mohou všechny dotčené orgány 
a dotčené subjekty uplatnit v rámci svých vyjádření ke konkrétnímu projektu a dále 
v rámci správních řízení v dané věci vedených. 
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Číslo připomínky Datum Odesílatel Obsah připomínky 
Typ 

připomínky 
Kapitola plánu Forma Vypořádání Komentář 

PDPHOD_06_01-08 15.06.2021 AOPK 

Dále upozorňujeme na navržená opatření k dosažení cílů v rámci PDP Horní Odry, která 
považujeme za problematická, resp. u kterých lze v případě realizace předpokládat 
značný dopad na vodní ekosystémy, tedy rozpor s deklarovanými rámcovými cíli pro 
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. 

opatření nelze určit email zapracováno 

Vysvětleno, částečně akceptováno. Opatření HOD31800010 Tyra – protipovodňová 
opatření a revitalizace toku je navrženo jako opatření na ochranu před povodněmi mimo 
oblast s významným povodňovým rizikem doplněné o přírodě blízká opatření.  
Opatření HOD31201013 Hradec nad Moravicí – přírodě blízká protipovodňová opatření, 
jehož nositelem je Město Hradec nad Moravicí, je řešeno převážně pomocí přírodě 
blízkých opatření (např. rozšíření koryta s meandrující kynetou, revitalizace koryta s 
návrhem doprovodné výsadby aj.). Popis opatření byl v listu opatření upraven. 

PDPHOD_06_01-09 15.06.2021 AOPK 

Některá z navržených opatření 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 prostředí. Např. opatření HOD31800011 Opatření ke snížení 
nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zvýšení kapacity koryt vodních toků ve 
správě LČR a ostatních. Podle uvedeného popisu se jedná o soubor opatření na zvýšení 
kapacity drobných vodních toků ve správě obcí nebo LČR. Opatření jsou specifikována 
pouze názvem a říčními kilometry. Není zřejmé, jak významný bude přínos jednotlivých 
opatření a nelze vyhodnotit dopad realizace navržených opatření s ohledem na cíle. 

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email nezapracováno 

Vysvětleno. Cílem opatření HOD31800011 je snížení nepříznivých účinků povodní, 
nikoliv zlepšení ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu povrchových 
a podzemních vod, nicméně při realizaci každého opatření je brán zřetel na ochranu 
životního prostředí, což vyplývá z platné legislativy. Navrhované zkapacitnění koryt 
vodních toků v uvedeném souboru opatření se dotýká zanedbatelných úseků vodních 
toků vzhledem k délce říční sítě ve vodním útvaru, proto při jejich realizaci nemůže dojít 
k ovlivnění stavu vodních útvarů. Doplňujeme, že Plán dílčího povodí Horní Odry je 
koncepční dokument a dopady na životní prostředí konkrétní akce jsou posuzovány 
v rámci projektové a investiční přípravy příslušným orgánem ochrany přírody. 

PDPHOD_07_01-01 17.06.2021 
MŽP- Odbor 
ochrany vod 

Aktualizovat text v kapitole V.2.1 ve smyslu, že novela vodního zákona byla přijata 
a dále požadujeme doplnit, že "krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku 
vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna 2023. Počátkem června 
2021 byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostřední, která představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání 
sucha a stavu nedostatku vody". 

konstatování nelze určit email zapracováno 
Akceptováno. Kapitola V.2.1 byla aktualizována a byly přidány na základě připomínky 
nové informace týkající se problematiky sucha. 

PDPHOD_07_01-02 17.06.2021 
MŽP- Odbor 
ochrany vod 

Požadují uvedení textu PDP a DOsVPR, kde se používají citace z nebo odkazy do 
PpZPR, do souladu s aktuálním zněním PpZPR (např. citace cílů uvedených 
v kapitole 5, odkaz na tabulku 4.1). 

formální nelze určit email zapracováno 
Akceptováno. Ve všech Dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem 
(HOD_01, HOD_02, HOD _03, HOD_04 a HOD_05) byl opraven odkaz na správnou 
kapitolu cílů v Plánu pro zvládání povodňových rizik (kapitola 5.4). 

PDPHOD_08_01 17.06.2021 Povodí Odry, s.p. 
Žádost o zapracování 2 nových opatření a převzetí 1 z II. plánovacího cyklu k zabránění 
a regulaci znečištění z bodových zdrojů. 

opatření 
opatření mimo 
PPO 

email zapracováno 

Akceptováno. Do Plánu dílčího povodí byly přidány 3 nové opatření k zabránění 
a regulaci znečištění z bodových zdrojů. Jedná se o opatření HOD31701179 Kopřivnice - 
kanalizace Mniší a Vlčovice (HOD207109); HOD31701180 Krnov - odvedení 
splaškových vod z lokality Krnov - Ježník a HOD31701181 Velké Heraltice - splašková 
kanalizace a ČOV. První z uvedených je převzato z II. plánovacího cyklu a mělo by být 
dokončeno v roce 2022. Další dvě jsou nově přidána, v obou případech se jedná 
o významné výstavby kanalizací či budování nové ČOV. 

 


