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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry 

a výzva k uplatnění připomínek 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve 

smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 172 odst. 
1 za použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady  

ZVEŘEJŇUJE 

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v 

povodí Odry. 

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí 

a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh 

týká, a to po dobu nejméně 15 dnů. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst. 
2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Odry, schválený usnesením vlády České republiky ze dne .... č. ..., a o zrušení opatření 

obecné povahy Ministerstva životního prostředí, spisová zn. 90991/ENV/15 ze dne 22. 
prosince 2015, kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, 
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082, se zabývá 
všemi aspekty zvládání povodňových rizik a v koncepční rovině (stanovením cílů, zásad a 

opatření) se může dotýkat zájmů osob v obcích v dosahu rozlivu Q500 ležících v oblastech s 

významným povodňovým rizikem. 
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Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední 

desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního 

řádu místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit: 

Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn do 18. června 2021 v úplném znění na 

elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí 

http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska 

V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Ministerstvu 

životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi a suchem, 
Vršovická 65, Praha 10 a na všech městských a obecních úřadech, na jejichž úředních 

deskách byl návrh zveřejněn. 

 
 

VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK  
 
 

Připomínky se uplatňují písemnou formou u Ministerstva životního prostředí, odboru 
ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi a suchem, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 

K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s 

ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 

Uplatnit připomínky k návrhu opatření obecné povahy může v souladu s ustanovením § 172 

odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 

obecné povahy přímo dotčeny. 

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se připomínky podávají v písemné podobě 

a musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního řádu. 

Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 

vodního zákona vyloučeno. 

S pozdravem 
 

Mgr. Lukáš Záruba 

ředitel odboru ochrany vod 

podepsáno elektronicky 
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Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Odry.  

 

Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou bezodkladně, nejpozději však po dobu od 

2. června 2021 do 18. června 2021 na úředních deskách Ministerstva životního prostředí 
a obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. 

Obecní úřady a újezdní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních 

deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

Ministerstvo životního prostředí  
 
Vyvěšeno dne 
 
Sejmuto dne 
 
 
Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad 
......................................................................................................................... 
 
Vyvěšeno dne      
 
Sejmuto dne  
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Rozdělovník: 
 
Město Bohumín 

Město Broumov 

Město Český Těšín 

Město Frýdlant 

Město Hrádek nad Nisou 

Město Chrastava 

Město Kravaře 

Město Krnov 

Město Lučany nad Nisou 

Město Meziměstí 

Město Odry 

Město Paskov 

Město Raspenava 

Město Rumburk 

Město Rychvald 

Město Šenov 

Město Vratimov 

Obec Baška 

Obec Bílý Kostel nad Nisou 

Obec Brantice 

Obec Čaková 

Obec Černousy 

Obec Dětmarovice 

Obec Dolní Lutyně 

Obec Doubrava 

Obec Háj ve Slezsku 

Obec Hejtmánkovice 

Obec Heřmánkovice 

Obec Hynčice 

Obec Chotěbuz 

Obec Chotyně 

Obec Jetřichov 

Obec Kryštofovo Údolí 

Obec Křinice 

Obec Kunratice 

Obec Mankovice 

Obec Martínkovice 

Obec Mokré Lazce 

Obec Nové Heřminovy 

Obec Otovice 

Obec Petrovice u Karviné 

Obec Ropice 

Obec Řepiště 

Obec Staré Křečany 

Obec Staré Město 

Obec Stráž nad Nisou 

Obec Sviadnov 

Obec Šilheřovice 

Obec Štítina 

Obec Úvalno 

Obec Velké Hoštice 

Obec Vernéřovice 

Obec Višňová 

Obec Vražné 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Odbor ochrany vod 

Vršovická 1442/65  

100 10  Praha 10 

    

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz  

ISDS: 9gsaax4 

www.mzp.cz 

5/5 

Obec Zátor 

Obec Žabeň 

Statutární město Frýdek-Místek 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

Statutární město Karviná 

Statutární město Liberec 

Statutární město Opava 

Statutární město Ostrava 

Statutární město Třinec
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