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1.Úvod 
Zpráva o vyhodnocení připomínek k Návrhu Plánu oblastí povodí Horního a středního Labe byla 
zpracována v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. 
Ve zprávě jsou vyhodnoceny připomínky široké i odborné veřejnosti a uživatelů vody podané v rámci 
šestiměsíční připomínkovací lhůty. Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl v době od 
1.7.2008 do 31.12.2008 zpřístupněn k připomínkám veřejnosti v elektronické podobě na portálu 
veřejné správy a na webových stránkách Povodí Labe,  státní podnik. V listinné podobě byl k 
nahlédnutí na Krajských úřadech: Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje, 
Středočeského kraje, kraje Vysočina a Magistrátu Hlavní město Prahy a v informačním místě pro Plán 
oblasti povodí Horního a středního Labe.  Připomínky bylo možno zasílat v písemné nebo elektronické 
podobě. Během připomínkovacího  řízení zorganizovalo Povodí Labe, státní podnik ve spolupráci s 
příslušnými krajskými úřady řadu akcí, jejichž cílem bylo představit a diskutovat Návrh Plánu oblasti 
povodí Horního a středního Labe se zástupci státní správy a samospráv, odbornou veřejností, 
zástupci významných uživatelů vody a nevládních neziskových organizací. Šlo o pracovní setkání,  
která podpořila aktivní zapojení veřejnosti do procesu přípravy plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe.  

 

Tabulka č. 1 Přehled vybraných akcí 

Název akce  Datum 

Prezentace Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe (POP)  
starostům (ve 38 obcích s rozšířenou působností) Květen-říjen 2008 

Projednávaní návrhů revitalizačních opatření v POP s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny (AOPK) Listopad 2008 

Prezentace POP na Magistrátu hl.m.Prahy  
Listopad 2008 

Jednání pracovní skupiny Horní Labe a Orlice k návrhu POP 
Listopad 2008 

Jednání pracovní skupiny Střední Labe 1 a Střední Labe 2 k návrhu POP 
Listopad 2008 

Jednání pracovní skupiny Střední Labe 1 a Lužická Nisa k návrhu POP 
Listopad 2008 

Prezentace k POP na konferenci Vodní toky 
Listopad 2008 

Prezentace POP na semináři Arniky a Grune liga 
Prosinec 2008 

 

1.1.Stručný popis pr ůběhu zpracování návrhu plánu  
Zpracování plánů oblastí povodí je v souladu s ustanovením § 25 odst.2 rozděleno do tří etap:  

• I.etapa – Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe  

• II.etapa – Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

• III. Etapa – Konečný Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Výstupy I. etapy „Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe“ a  „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěnými v oblasti 
povodí Horního a středního Labe“ byly v souladu s požadavky vodního zákona zveřejněny 
k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody po dobu šesti měsíců. Následovala úprava výstupů dle 
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obdržených připomínek a poté jejich schválení příslušnými krajskými úřady. Časový plán a program 
prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, upravený na základě připomínek 
veřejnosti, byl schválen v říjnu 2006. Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami 
zjištěnými v oblasti povodí Horního a středního Labe, upravený na základě připomínek veřejnosti, byl 
schválen v prosinci 2008. 

Výstup II.etapy tj. Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl v květnu 2008 předložen 
ke schválení příslušným krajským úřadům a v červnu 2008 byl schválen. Již v průběhu svého 
zpracování byl Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe několikrát konzultován a 
projednáván s představiteli veřejnosti, krajských úřadů a samospráv. Připomínky z těchto 
projednávání byly do dokumentu zapracovány, avšak v předkládané zprávě o vyhodnocení 
připomínek se jejich vypořádání neobjevuje, protože byly předloženy ještě před zahájením 
šestiměsíčního připomínkovacího období, tj. před 1.7.2008. Návrh Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe upravený na základě připomínek veřejnosti a stanoviska ústředních vodoprávních 
úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování bude k 1.4.2009 předložen ke schválení 
příslušným krajským úřadům.  

V souladu s Časovým plánem a programem prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe je třeba předložit výstup III.etapy tj. Konečný Návrh Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe ke schválení krajským zastupitelstvům do 1.8.2009. 
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2.Vypo řádání p řipomínek 
Zpracování připomínek k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, uplatněných v rámci 
připomínkovacího řízení, zahrnovalo jejich registraci a vlastní vypořádání. 

 

2.1.Registrace p řipomínek 
Každé připomínce k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe bylo přiděleno identifikační 
číslo, tvořené kódem oblasti povodí, kódem subjektu, který připomínky zaslal a pořadovým číslem 
připomínky.  

 

Tabulka č. 2 - Přiřazení kódů k subjektům 

Kód  Název subjektu Kód  Název subjektu 

01 Ministerstvo zemědělství 15 Ústecký kraj 

02 Ministerstvo životního prostředí 16 Liberecký kraj 

03 Další ministerstva 17 Královéhradecký kraj 

04 Podniky povodí 18 Pardubický kraj 

05 
Zemědělská vodohospodářská 
správa (ZVHS) 

19 Kraj Vysočina 

06 Lesy ČR 20 Jihomoravský kraj 

07 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

21 Olomoucký kraj 

08 
Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) 

22 Moravskoslezský kraj 

09 
Správy zvláště chráněných území 
(CHKO a NP) 

23 Zlínský kraj 

10 Hlavní město Praha 24 Obce 

11 Středočeský kraj 25 Nevládní organizace (NGO) 

12 Jihočeský kraj 26 Uživatelé vod 

13 Plzeňský kraj 27 Veřejnost obecná 

14 Karlovarský kraj   
 

Kód tedy  tvarem např. LA_08_092 – je přiřazen připomínce k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe s pořadovým číslem 092, kterou zaslala ČIŽP 

Po zaregistrování byla každá připomínka naskenována a umístěna do samostatného „dokumentu 
připomínky“ s názvem dle identifikačního čísla. Dokument připomínky byl opatřen hlavičkou obsahující 
název subjektu, datum doručení, číslo jednací (pokud bylo na připomínce uvedeno) následujícího 
tvaru: 

subjekt datum č.j. ID 

ČIŽP 11.11.2008 ČIŽP/41/OOV/0820615.001/08/PJT LA_08_92 

 

 

2.2.Vypo řádání p řipomínek 
Vypořádání připomínek, které je zpracováno přímo ve vlastním dokumentu připomínky, naznačuje 
obrázek 1. 
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Obrázek č. 1 – Vzhled dokumentu připomínky 

 

 

Vzhledem k tomu, že se připomínky v mnoha případech vztahují k více různým problémům nebo 
částem Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, byly rozděleny na tzv. „body 
připomínek“. Každý bod je v textu připomínky označen číslem a pod textem připomínky je 
k jednotlivým bodům uvedeno vypořádání (viz Obrázek č. 1). Bod připomínky může být vypořádán 
těmito způsoby: 

1. ANO – připomínka je akceptována a do upraveného Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe jsou zapracovány požadované změny. Ve vypořádání jsou uvedeny 
provedené opravy a odkaz na část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, která byla 
opravena. 

2. NE – určitý bod připomínky nebyl do upraveného Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe zapracován, pokud nebyl akceptován nebo nebyl relevantní. Neakceptování 
bodu připomínky může být způsobeno např. tím, že požadavek je v rozporu s platnou 
legislativou, nebo obsah upraveného Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe je 
v souladu se schválenými podklady a nelze jej proto změnit. Pokud je bod připomínky 
označen za nerelevantní, znamená to, že Plán oblasti povodí Horního a středního Labe již je 
v souladu s navrhovanou opravou. V každém případě je uvedeno zdůvodnění, proč byla 
připomínka zamítnuta. 
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3. ANO/NE – bod připomínky je zapracován pouze částečně, ve vypořádání je rozepsáno, které 
části jsou akceptovány a které nikoliv.  

4. Připomínka má informativní charakter – v bodu připomínky není uvedena žádná konkrétní 
požadovaná změna. 

5. Bez připomínek – zaslaná připomínka obsahuje pouze konstatování, že daný subjekt 
s obsahem Návrhem Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe souhlasí a schvaluje ho. 

Souhrnné vypořádání všech registrovaných připomínek je uvedeno v příloze č.1. Detailní informace o 
vypořádání připomínky, včetně  komentáře jsou uvedeny v příloze č.2 v „dokumentech připomínek“. 
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3.Statistické zpracování p řipomínek 

Celkem  Povodí Labe, státní podnik obdrželo k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 
70 písemných či elektronických připomínek, které byly rozděleny do 481 dílčích připomínek-bodů.  
Seznam respondentů je uveden v tabulce 3 .  

Z celkového počtu dílčích připomínek bylo 386 bodů (80 %) zapracováno a 95 bodů (20 %) 
nezapracováno. Počty dílčích připomínek od všech subjektů jsou uvedeny v Tabulce č. 2, grafické 
znázornění procentuálního zastoupení bodů připomínek dle subjektů je na obrázku 2.  

Obrázek 2 - Podíl počtů bodů –dílčích připomínek od jednotlivých subjektů 

Tabulka č. 3 – Přehled zaslaných připomínek, zapracovaných a nezapracovaných bodů připomínek 
jednotlivých subjektů 

KÓD NÁZEV SUBJEKTU PŘIPOMÍNEK DÍLČÍ PŘIPOMÍNKY - BODY 

      CELKEM 

ZAPRACOVÁNO 

DO NÁVRHU POP 

NEZAPRACOVÁNO 

DO NÁVRHU POP 

    (počet) (počet) (%) (počet) (počet) 

1 MZE 1 102 21 102 0 

2 MŽP 1 39 8 38 1 

7 AOPK 2 19 4 11 8 

8 ČIŽP 6 30 6 28 2 

9 Správy ZCHÚ 1 6 1 1 5 

(10-23) kraje 11 48 10 45 3 

24 Obce 27 99 21 67 32 

25 NGO 3 41 9 32 9 

26 Uživatelé vod 12 60 12 39 21 

27 Veřejnost obecná 6 37 8 23 14 

CELKEM   70 481 100 386 95 

    % 80 20 
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4.Elektronická verze 

Elektronická verze „Zprávy o vyhodnocení připomínek k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe“ zahrnuje kompletní obsah tištěné verze ve formátu PDF a je přílohou tištěné verze. 

Elektronická verze je členěna následujícím způsobem:  

 

Název CD nosiče :   Zpráva o vyhodnocení připomínek 

Adresářová struktura :   [TEXT] 

[PŘÍLOHA1] 

      [PŘÍLOHA2] 
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5.Závěr 

Zpráva o vypořádání připomínek Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byla 
vyhotovena v souladu s § 12 odstavce 6 Vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a 
obsahuje reakci na veškeré připomínky uplatněné v rámci připomínkovacího řízení k tomuto 
dokumentu. 

 Celkem  Povodí Labe, státní podnik obdrželo k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe 70 písemných či elektronických připomínek, které byly rozděleny do 481 dílčích připomínek-
bodů.   Z celkového počtu dílčích připomínek bylo 386 bodů (80 %) zapracováno a 95 bodů (20 %) 
nezapracováno. 
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