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Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry 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.  

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  
22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) 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. Tureček, vedoucí odboru, místnost č. 517 

• 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 

• http://www.pod.cz/planovani/cz/navrh-planu-povodi.html 

 

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry bylo možno podávat do 22. června 2015: 

− 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 měly splňovat požadované náležitosti, tedy být označeny názvem příslušného dokumentu 
„Plán dílčího povodí Horní Odry“ a obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické 
osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. 

 

Celkem bylo předloženo 37 podnětů a návrhů na úpravy a doplnění Plánu dílčího povodí Horní Odry 
fyzickými a právnickými osobami a institucemi uvedenými v následující tabulce: 

 
Číslo Organizace/osoby podávající p řipomínku Datum doru čení 

1 Ministerstvo dopravy ČR 14.1.2015 

2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 27.4.2015 

3 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 6.5.2015 

4 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 12.5.2015 

5 Obec Neplachovice 3.6.2015 

6 Město Hradec nad Moravicí 3.6.2015 

7 Lesy České republiky, s.p. 3.6.2015 
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Číslo Organizace/osoby podávající p řipomínku Datum doru čení 

8 Obec Veřovice 5.6.2015 

9 Obec Kobeřice 10.6.2015 

10 Obec Metylovice 10.6.2015 

11 Obec Starý Jičín 11.6.2015 

12 Město Kopřivnice 11.6.2015 

13 Obec Hradec - Nová Ves 11.6.2015 

14 Obec Raduň 12.6.2015 

15 Věra a Jaroslav Královi, Loučky u Oder 15.6.2015 

16 Obec Kobeřice 17.6.2015 

17 Město Odry 17.6.2015 

18 Statutární město Opava 18.6.2015 

19 Obec Rybí 18.6.2015 

20 Ministerstvo zemědělství ČR 19.6.2015 

21 Ekotoxa 19.6.2015 

22 Město Hlučín 19.6.2015 

23 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 19.6.2015 

24 
Svaz podnikatelů pro využití energetických 
zdrojů 19.6.2015 

25 Asociace pro vodu ČR 22.6.2015 

26 Obec Milíkov 22.6.2015 

27 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. 22.6.2015 

28 Ministerstvo zemědělství ČR 22.6.2015 

29 Statutární město Havířov 22.6.2015 

30 Statutární město Karviná 22.6.2015 

31 Město Odry 22.6.2015 

32 Město Nový Jičín 22.6.2015 

33 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 22.6.2015 

34 Město Bělotín 22.6.2015 

35 Město Brušperk 22.6.2015 

36 Obec Janovice 22.6.2015 
37 Město Příbor 22.6.2015 

 

Všechny tyto připomínky byly zhodnoceny, prověřeny, a v případě jejich kladného vypořádání byly do 
Plánu dílčího povodí Horní Odry zapracovány. 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 o požadovaná opatření až po 
připomínky obecného charakteru. Připomínky byly ze strany pořizovatele Plánu dílčího povodí Horní 
Odry v co nejširší míře kladně vypořádány a akceptovány.  

Všem subjektům, které podaly připomínku, byl státním podnikem Povodí Odry zaslán způsob 
vypořádání dopisem.  

 

Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou této zprávy. 
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Připomínky došlé k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a jejich vypořádání 
 

Datum  Odesílatel  Obsah p řipomínky 
Typ 
připomínky 

Kapitola 
plánu Zp ůsob vypo řádání 

14.1.2015 
Ministerstvo dopravy 
ČR Úprava textu o lodní dopravě formální vlivy 

Akceptováno. Zapracováno v kapitole II.1.1.5 
Další užívání vod – část Plavba. 

27.4.2015 
Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Žádost o zařazení úseku regulovaného 
vodního toku Bílovka do Programu opatření 
jako revitalizační akce opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno . Zapracováno v kapitole 
VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek jako 
HOD212026. 

6.5.2015 Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s. 

HOD207088 – výpust „U Studia“ není řešena 
žádnou z popsaných akcí v popisu opatření a 
tato výpust nebude odstraněna. Jedná se o 
výpust, na kterou jsou napojeny pouze čištěné 
odpadní vody a má stanoveny limity pro 
vypouštění do toku. Z tohoto důvodu by měla 
být tato výpust z listu opatření odstraněna. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207088 v kapitole VI.1.7 Opatření  
k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón. 

6.5.2015 Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s. 

HOD207099 – výpust „Fr. Stránecké“ není 
řešena žádnou z popsaných akcí v popisu 
opatření a tato výpust nebude odstraněna. 
Jedná se o výpust, na kterou jsou napojeny 
pouze čištěné odpadní vody a má stanoveny 
limity pro vypouštění do toku. Z tohoto důvodu 
by měla být tato výpust z listu opatření 
odstraněna. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207099 v kapitole VI.1.7 Opatření  
k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón. 

6.5.2015 Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s. 

HOD207098 – výpust „Frýdecká“ není řešena 
žádnou z popsaných akcí v popisu opatření a 
tato výpust nebude odstraněna. Jedná se o 
výpust, na kterou jsou napojeny pouze čištěné 
odpadní vody a má stanoveny limity pro 
vypouštění do toku. Z tohoto důvodu by měla 
být tato výpust z listu opatření odstraněna. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207098 v kapitole VI.1.7 Opatření  
k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón. 
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12.5.2015 Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s. 

Na listu opatření HOD207102 Plánu dílčího 
povodí horní Odry je uvedeno, že nositelem 
opatření a provozovatelem je obec Komorní 
Lhotka, ačkoliv se list opatření týká Ostravy – 
Koblova – změna nositele na OvaK a.s. formální 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno . Upraveno v listu opatření 
HOD207102 v kapitole VI.1.7 Opatření  
k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón. 

3.6.2015 Obec Neplachovice 
Obec Neplachovice se na základě 
majetkoprávních vztahů a ekonomické 
výhodnosti řešení rozhodla oproti původnímu 
návrhu vybudovat vlastní ČOV, na kterou bude 
kanalizace napojena. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207027 v tabulce VI.1.7 Opatření k 
zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón - Opatření 
typu A pro komunální zdroje znečištění. 

3.6.2015 Město Hradec nad 
Moravicí 

Město Hradec nad Moravicí má zpracovánu 
Studii proveditelnosti k realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v obcích 
Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy a 
Chvalíkovice, pro realizaci nově vytipovaných 
opatření z OPŽP žádají o vložení opatření do 
Plánu dílčího povodí Horní Odry. opatření 

opatření 
PPO 

Akceptováno. Zapracováno v tabulce 
VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek - Revitalizace 
vodních toků jako list opatření HOD212027. 
S podmínkou, že projektové dokumentace 
akcí musí být kladně projednány se 
správcem povodí a správci dotčených VT. 

3.6.2015 Lesy České republiky, 
s.p. 

Zaslání aktualizovaných podkladů pro návrhy 
opatření v kapitole VI.1.12a Revitalizace 
vodních toků, kapitole VI.1.17c Opatření mimo 
oblasti s významným povodňovým rizikem, 
kapitole VI.1.17d Zřízení retencí k zachycování 
povodní. 

opatření 
opatření 
PPO 

Akceptováno. Zapracováno v listech opatření 
HOD212014, 212018 a 212022 v tabulce 
VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek - Revitalizace 
vodních toků, HOD218009 v tabulce VI.1.17c 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků 
povodní - Opatření mimo oblasti s 
významným povodňovým rizikem, 
HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení 
retencí k zachycování povodní. 

5.6.2015 Obec Veřovice 
Obec Veřovice žádá o zařazení opatření 
"Protipovodňová opatření Veřovice " do 
programu opatření pro II.plánovací období ke 
snížení nepříznivých účinků povodní. opatření 

opatření 
PPO 

Akceptováno. Doplněno do listu opatření 
HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení 
retencí k zachycování povodní. S 
podmínkou, že bude prověřeno studií 
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proveditelnosti, která bude kladně 
projednána se správcem povodí a správcem 
dotčeného vodního toku. 

10.6.2015 Obec Kobeřice Obec Kobeřice žádá o zařazení opatření 
"Protipovodňová opatření - Obec Kobeřice " do 
programu opatření pro II.plánovací období ke 
snížení nepříznivých účinků povodní. 

opatření 
opatření 
PPO 

Akceptováno. Zapracováno v listu opatření 
HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - 
Opatření mimo oblasti s významným 
povodňovým rizikem. Akce doplňuje záměr 
na revitalizaci Oldřišovského potoka 
(HOD212028), je nutno zkoordinovat s 
opatřeními navrženými v KPÚ a kladně 
projednat se správcem povodí. 

10.6.2015 Obec Metylovice Obec Metylovice žádá o zařazení opatření 
"Protipovodňová opatření v lokalitě Metylovice " 
do programu opatření pro II.plánovací období 
ke snížení nepříznivých účinků povodní. 

opatření 
opatření 
PPO 

Akceptováno. Doplněno do listu opatření 
HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení 
retencí k zachycování povodní. S 
podmínkou, že bude dořešeno podle 
požadavků správce povodí definovaných ve 
stanovisku z 04/2014. 

11.6.2015 Obec Starý Jičín Obec Starý Jičín žádá o zařazení opatření 
"Protipovodňová opatření v horní části povodí 
Lhoteckého potoka" do programu opatření pro 
II.plánovací období ke snížení nepříznivých 
účinků povodní. 

opatření 
opatření 
PPO 

Akceptováno. Doplněno do listu opatření 
HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení 
retencí k zachycování povodní.  S 
podmínkou, že projektová dokumentace 
musí být kladně projednána se správcem 
povodí a správcem dotčeného vodního toku. 

11.6.2015 Město Kopřivnice 
 

Město Kopřivnice má ve Strategickém plánu 
rozvoje města Kopřivnice na období 2014 - 
2022 záměr vybudování kanalizace v místních 
částech Mniší a Vlčovice a žádá o zařazení 
akce "Kopřivnice, místní část Mniší a Vlčovice - 
výstavba kanalizace" do Plánu y. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD 207109 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 



 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 
 

 

 

8 
 

11.6.2015 Obec Hradec - Nová 
Ves 

Zástupci obcí v údolí Bělé navrhují doplnění 
opatření Plánu dílčího povodí Horní Odry o 1. 
Zpracování odtokových studií na území obcí 
Bělé pod Pradědem, České Vsi, Písečné, 
Mikulovic, Supíkovic a Hradce - Nové Vsi) s 
využitím dílčích podkladů  zpracovaných v 
rámci pozemkových úprav. opatření 

opatření 
PPO 

Akceptováno. Nový list opatření typu "B" 
HOD218701 v tabulce VI.17 Opatření typu 
"B" k dosažení cílů - Opatření ke snížení 
nepříznivých účinků povodní. 

12.6.2015 Obec Raduň 
Obec Raduň žádá o zařazení akce "Raduň - 
výstavba kanalizace a ČOV" do programu 
opatření k zabránění a regulaci znečištění  z 
bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní 
Odry. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD 207108 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 

15.6.2015 Věra a Jaroslav 
Královi, Loučky u Oder 

Manželé Královi podávají žádost o úpravu 
vyústění historického mlýnského náhonu v 
k.ú.Loučky u Oder do původního místa. 

jiná nelze určit 

Neakceptováno. Uvedený náhon (ID 
300120143) je pravobřežním přítokem řeky 
Odry (v ř. km 85,375) a jeho správcem je 
Město Odry.  Žádost o případné přeložení 
vyústění je tedy nutno směřovat na Město 
Odry, Povodí Odry, státní podnik nemá k 
dané problematice další bližší informace. 
Připomínka není relevantní k řešení Plánem 
dílčího povodí Horní Odry. 

17.6.2015 Obec Kobeřice 
Obec Kobeřice žádá o zařazení akce "Kobeřice 
- rozšíření kanalizační sítě" do programu 
opatření k zabránění a regulaci znečištění  z 
bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní 
Odry. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD 207111 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 

17.6.2015 Město Odry 

Město Odry žádá o změnu nositele opatření  
HOD218009 Vítovka, Odry - přeložka koryta a 
hrázování v prostoru Semperflex, z Města Odry 
na Povodí Odry, s.p. opatření 

opatření 
PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - 
Opatření mimo oblasti s významným 
povodňovým rizikem. S podmínkou, že se 
provede ekonomické posouzení akce na 
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základě dostupných podkladů (studie města 
a studie PO s.p.), případně budou doplněny 
potřebné podklady, v případě kladného 
ekonomického posouzení se bude 
pokračovat v přípravě akce. 

18.6.2015 Statutární město 
Opava 

Město Opava žádá o zařazení investičních akcí 
ve vysokém stupni připravenosti "Opava, 
Kylešovice, splašková kanalizace, ulice 
Bílovecká, II.etapa, Kylešovice - splašková 
kanalizace - změna systému 4. a 5. etapa, 
Úprava staré Jaktarky" a v městských částech 
"Suché Lazce + Komárov - splašková 
kanalizace, Podvihov + Komárovské 
Chaloupky - splašková kanalizace, Vávrovice, 
kanalizace Novosvětská, Chmelová, Vávrovice, 
plochy pro podnikání" do Plánu dílčího povodí 
Horní Odry. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nové listy opatření 
HOD207113, 207114  a 207115 v tabulce 
VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci 
znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón  - Opatření typu A pro 
komunální zdroje znečištění, samostatně pro 
město Opava, samostatně pro okrajové části 
Podvihov + Komárovské Chaloupky, 
Vávrovice. 

18.6.2015 Obec Rybí Obec Rybí žádá o upřesnění popisu u akce 
HOD207008 "Rybí - výstavba kanalizace" 
Plánu dílčího povodí Horní Odry. 

opatření 
opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207008 v tabulce VI.1.7 Opatření k 
zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón - Opatření 
typu A pro komunální zdroje znečištění. 

19.6.2015 Ministerstvo 
zemědělství ČR 

Připomínky Ministerstva zemědělství k plánům 
dílčích povodí. 1) Požadujeme, aby výběr 
prioritních opatření byl v souladu se seznamem 
opatření v PDP. 2) Požadujeme, aby odhad 
stavu 2015 a 2021 byl v PDP v souladu s NPP. 
Návrh výjimek v PDP bude převzat z NPP. 3) 
List opatření Průzkumný monitoring má za úkol 
zjistit příčinu nedosažení dobrého stavu. 
Navrhuje se zejména tam, kde se předpokládá 
zjištění bodového zdroje jakožto hlavního vlivu 
(vypouštění, SEZ, důlní vody) anebo jeho opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. 1) Výběr prioritních opatření 
bude v souladu se seznamem opatření 
v Národním plánu povodí 2) Odhad byl 
proveden  v Plánu dílčího povodí Horní Odry, 
ale pro jednotnost bude převzato 
z Národního plánu povodí. 3) Nový list 
opatření HOD220501 typu "B" v tabulce 
VI.1b Opatření typu "B" k dosažení cílů. 4) 
Těžké kovy zařazeny do průzkumného 
monitoringu viz list opatření typu "B" 
HOD220501 v tabulce VI.1b Opatření typu 
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vyloučení (depozice, zemědělství, pozadí). V 
příloze musí být uveden seznam vodních 
útvarů a k nim jednotlivě výčet ukazatelů na 
které se bude monitoring aplikovat. List musí 
obsahovat odhad nákladů na jeho pořízení. 4) 
List opatření Přirozené pozadí je zrušen, těžké 
kovy je potřeba zahrnout do listu opatření na 
průzkumný monitoring. 

"B" k dosažení cílů. 

19.6.2015 Ekotoxa Žádá tímto o vložení návrhů opatření 
vycházejících ze studií do Plánu dílčího povodí 
tak, aby případní budoucí žadatelé o dotaci  
(obce) na realizaci z OPŽP 2014-2020 z Osy 1, 
podle hodnotících kritérií dostali plný počet 
bodů a tím i větší šanci na realizaci. Jedná se o 
tyto studie: Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových opatření 
(PBPPO) na území mikroregionu 
Opavskoseverozápad, Studie proveditelnosti k 
realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu 
Hvozdnice, Studie proveditelnosti k realizaci 
PBPPO v Regionu Poodří – východ, Studie 
proveditelnosti k realizaci PBPPO v Regionu 
Poodří – sever, Studie proveditelnosti k 
realizaci PBPPO na území obcí Regionu 
Poodří – západ,    Studie proveditelnosti k 
realizaci PBPPO na území obcí Regionu 
Poodří – střed, Studie proveditelnosti k 
realizaci PBPPO v obci Týn nad Bečvou, 
Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na 
území obce Bohuslavice, Zpracování podkladů 
k realizaci PBPPO v Moravském Berouně. opatření 

opatření  
PPO 

Akceptováno. Nový list opatření typu "B" 
HOD218702 k řešení přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v tabulce VI.1.17 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků 
povodní.  S podmínkou, že jednotlivé akce a 
jejich projektové dokumentace musí být 
kladně projednány se správcem povodí a 
správci dotčených vodních toků. 
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19.6.2015 Město Hlučín Město Hlučín navrhuje doplnit do seznamu 
opatření typu A, která jsou navržená 
k dosažení cílů plánu povodí: 
1) - Protipovodňová opatření v Hlučíně – 
Darkovičkách a v Hlučíně na ul. Na Závodí 
- Revitalizace koryta Jasénky, Vařešinky a 
bezejmenného levobřežního přítoku Opavy, 2) 
Budování a obnova kanalizační sítě v Hlučíně, 
splašková kanalizace v Darkovičkách a 
Bobrovníkách, oprava kanalizace ul. Severní), 
Rekonstrukce stávající ČOV Bobrovníky, 3) 
Rekonstrukce přivaděče pitné vody Malánky – 
Hlučín včetně rozšíření kapacity vodojemu 
Malánky, Rozšíření lokálních zdrojů pitné vody 
Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky (vrtané studny), 
Odvodnění parkovacích míst u hřbitova Březiny 

opatření 
opatření 
mimo PPO 

Akceptováno částečně. 1) U PPopatření 
nebylo blíže specifikováno, o jaká opatření 
se jedná,  Jasénka v Darkovičkách je řešena 
přírodě blízkým způsobem (viz níže), ulice 
Na Závodí je detailní vzhledem k řešení v 
návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry. V 
PDPHOD je zařazena akce HOD212025 
„Jasénka, Darkovičky – Hlučín – revitalizace 
koryta toku“ v tabulce VI.1.12a Opatření k 
zajištění odpovídajících hydromorfologických 
podmínek - Revitalizace vodních toků. 
Revitalizace drobného vodního toku 
Vařešinka a bezejmenného levobřežního 
přítoku Opavy může být zařazena do příštího 
plánovacího období 2021 – 2027. 
2) Nový list opatření HOD 207118 v tabulce 
VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci 
znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 
3) Opatření nesouvisí s dobrým stavem vod 
a neslouží ke zlepšování stavu vodních 
útvarů. Připomínka není relevantní k řešení 
Plánem dílčího povodí Horní Odry. 

19.6.2015 Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. 

Zasílají připomínky (požadavky na doplnění) k 
listům opatření Plánu dílčího povodí horní Odry 
- HOD207104 a HOD207097. 

opatření 
opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Upraveno v listu opatření 
HOD207104 a 207097 v tabulce VI.1.7 
Opatření k zabránění a regulaci znečištění z 
bodových zdrojů, včetně opatření směřujících 
ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření 
typu A pro komunální zdroje znečištění. 
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19.6.2015 Svaz podnikatelů pro 
využití energetických 
zdrojů 

Zasílají připomínky k Plánu dílčího povodí 
Horní Odry týkající se povolení k nakládání s 
vodami, renaturace vodních toků, minimálních 
zůstatkových průtoků jiná více kapitol 

Neakceptováno. Státní podnik Povodí Odry 
postupuje v souladu s platnou legislativou. 
Připomínka není relevantní Plánu dílčího 
povodí Horní Odry. 

22.6.2015 Asociace pro vodu ČR Zasílají připomínky k Plánu dílčího povodí 
Horní Odry týkající se srážkových vod, 
dešťových kanalizací, občasných bodových 
zdrojů znečištění, cílů k dosažení dobrého 
stavu vod. jiná více kapitol 

Akceptováno částečně. Návrhy zapracovány 
do jednotlivých kapitol. 

22.6.2015 Obec Milíkov 
Obec Milíkov žádá o zařazení akce 
"Kanalizace a ČOV obce Milíkov - 2. stavba 
Dědina" do programu opatření k zabránění a 
regulaci znečištění  z bodových zdrojů do 
Plánu dílčího povodí Horní Odry. opatření 

opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD 
207117 v tabulce VI.1.7 Opatření k 
zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón - Opatření 
typu A pro komunální zdroje znečištění. 

22.6.2015 Výzkumný ústav 
vodohospodářský 
TGM v.v.i. 

V rámci řešení projektu Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a erozními jevy 
přírodě blízkými opatřeními v České republice 
byly nad mapovými podklady podrobně 
prověřeny kritické body zahrnuté do kapitoly 
V.2.3.3 Nebezpečí povodní z přívalových 
srážek. Navrhujeme jako nevýznamné pro dílčí 
povodí Odry vyřadit 2 kritické body uvedené v 
přiložené geografické vrstvě (v xls souboru je 
uvedeno krátké zdůvodnění nevýznamnosti 
kritického bodu). jiná 

opatření  
PPO 

Akceptováno. 2 kritické body vyřazeny z 
mapy V.2.3d Lokality ohrožené přívalovými 
srážkami. 

22.6.2015 Ministerstvo 
zemědělství ČR 

Ministerstvo zemědělství zasílá připomínku k 
PDP Horní Odry, konkrétně k opatření 
HOD212020. U tohoto opatření dochází 
duplicitě k opatření v PpZPR Odry. List 
opatření má v názvu uvedeno, že má jít o 
„sledování a případnou sanaci bývalé 
skládky…“ – z čehož by čtenář usuzoval, že se opatření 

opatření 
PPO 

Akceptováno. Upraveno doplňujícím textem v 
listu opatření HOD212020 v tabulce VI.1.12a 
Opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek - Revitalizace 
vodních toků. 
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jedná o opatření ke kapitole VI.1.10 Opatření k 
omezování, případně zastavení vnosu 
nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do 
vod. V textu je však uvedeno, že se jedná o 
„zajištění stabilizace břehu v úseku toku, který 
leží v těsném sousedství staré ekologické 
zátěže (SEZ) v podobě bývalé skládky 
průmyslového odpadu ŽD Bohumín. Lze 
očekávat, že součástí akce bude muset být 
likvidace SEZ samotné.“  Je tedy třeba doplnit 
popis opatření, případně sladit název s 
popisem a možná též přesunout opatření do 
zcela jiné kapitoly. 

22.6.2015 Statutární město 
Havířov 

Město Havířov žádá o zařazení akce "Havířov - 
dostavba kanalizace" do programu opatření k 
zabránění a regulaci znečištění  z bodových 
zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní Odry. 

opatření 
opatření 
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD207112 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 

22.6.2015 Statutární město 
Karviná 

S ohledem na skutečnost, že statutární město 
Karviná zvažuje zahájit přípravu investiční 
akce, která nahradí stávající nevhodně 
zatrubněný úsek a obnovu stabilizace části 
otevřeného koryta Rajeckého potoka, 
požadujeme, aby Studie řešení odvedení 
povrchových a dešťových vod na území města 
Karviné byla v předloženém materiálu 
zohledněna a uvedené opatření zapracováno 
do seznamu opatření, která jsou navržena 
k dosažení cílů předloženého návrhu Plánu 
povodí Horní Odry. 
 
 opatření 

opatření  
PPO 

Akceptováno. Zapracováno v listu opatření 
HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - 
Opatření mimo oblasti s významným 
povodňovým rizikem. 
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22.6.2015 Město Odry Město Odry nesouhlasí s územním hájením 
lokality pro umělou akumulaci povrchových vod 
Spálov na řece Odře. Požaduje uvést stále 
protékané vodní náhony v řešeném povodí 
mezi ekologicky významné biotopy. Význam 
vodních náhonů bude vhodné prověřit zadáním 
alespoň zběžného přírodovědného průzkumu. 

jiná nelze určit 

Neakceptováno. Plán dílčího povodí Horní 
Odry musí respektovat koncepční dokumenty 
Moravskoslezského kraje (Zásady územního 
rozvoje) a státu (Generel území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod), ve kterých 
je výhledová lokalita Spálov zapracována a 
plán povodí musí být s nimi v souladu. 
Příprava a realizace vodní nádrže Spálov se 
v období do roku 2030 nepředpokládá. 
Náhony jsou vodními díly sloužící svým 
účelům, především převádění povrchové 
vody, zásobování vodou, využití vodní 
energie apod., jež jsou dány platnými 
povoleními k nakládání s vodami. Pokud tyto 
účely nepominou a nezaniknou, není možné 
ve vazbě na vodoprávní povolení připustit 
revitalizaci těchto náhonů, změnu jejich 
účelů. 

22.6.2015 Město Nový Jičín Město Nový Jičín navrhuje zařadit vybudování 
suchého polderu na vodním toku Jičínka podle 
Studie odtokových poměrů vodního toku 
Jičínka v úseku km 10,4-17,9 Lesy ČR. 

opatření 
opatření  
PPO 

Neakceptováno. Správce úseku dotčeného 
vodního toku Lesy ČR nedoporučil 
vybudování suché nádrže na Jičínce a její 
zařazení do Plánu dílčího povodí Horní Odry 
z řady důvodů. 

22.6.2015 Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Žádost o doplnění opatření jako revitalizační 
akce do Plánu dílčího povodí Horní Odry se 
seznamem 16 akcí. 

opatření 
opatření  
mimo PPO 

Akceptováno částečně. Zapracováno 11 akcí 
v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění 
odpovídajících hydromorfologických 
podmínek - Revitalizace vodních toků jako 
list opatření HOD212028. 5 akcí odmítnuto s 
ohledem na charakter - vodní dílo (Hlavní 
odvodňovací zařízení, náhon). 
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22.6.2015 Město Bělotín Město Bělotín žádá o doplnění Plánu oblasti 
dílčího povodí Horní Odry v povodí Luhy (horní 
část)v rámci protipovodňové ochrany Bělotína 
o stavbu dvou poldrů na toku Doubrava. 

opatření 
opatření  
PPO 

Akceptováno. Zapracováno v listu opatření 
HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke 
snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení 
retencí k zachycování povodní, připomínka 
uplatněna rovněž Lesy ČR, s.p. jako 
správcem dotčeného drobného vodního toku. 

22.6.2015 Město Brušperk Město Brušperk žádá o zařazení projektu 
"Rozšíření stokové sítě Brušperk-lokalita U 
přehrady II" do seznamu opatření k dosažení 
cílů Plánu dílčího povodí Horní Odry. 

opatření 
opatření  
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD207110 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 

22.6.2015 Obec Janovice Obec Janovice žádá o zařazení akce do 
programu opatření Plánu dílčího povodí Horní 
Odry v části „Opatření k zabránění a regulaci 
znečištění z bodových zdrojů“ pod názvem 
„Janovice – výstavba kanalizace a ČOV“, které 
bude spočívat v projekčním prověření rozsahu 
systematického a individuálního způsobu 
odkanalizování a likvidace odpadních vod 
v obci Janovice a jejích osadách a případné 
realizaci. 
 
 opatření 

opatření  
mimo PPO 

Akceptováno. Nový list opatření HOD207116 
v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu 
mísících zón - Opatření typu A pro komunální 
zdroje znečištění. 

22.6.2015 Město Příbor Město Příbor žádá o změnu popisu u akce 
HOD207019 Mošnov - výstavba kanalizace a 
vytvoření nového opatření Splašková 
kanalizace Prchalov s odvedením odpadních 
vod na ČOV Příbor. 

opatření 
opatření  
mimo PPO 

Akceptováno. Upraven list opatření 
HOD207019 a vytvořen nový list opatření 
HOD207119 v tabulce VI.1.7 Opatření k 
zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke 
snižování rozsahu mísících zón - Opatření 
typu A pro komunální zdroje znečištění. 

 
*PPO – opatření na ochranu před povodněmi 


