
 



Zpráva o zajištění stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a Ministerstva 
pro místní rozvoj k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

 

 

Povodí Labe, státní podnik, požádalo dopisy ze dne 15.2.2009 ústřední vodoprávní úřady 
a Ministerstvo pro místní rozvoj o stanoviska k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 
podle § 12 odst. (7) vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Ústředními vodoprávními 
úřady jsou ve smyslu § 108 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon). 

• Ministerstvo zemědělství, 
• Ministerstvo životního prostředí, 
• Ministerstvo zdravotnictví, 
• Ministerstvo dopravy, 
• Ministerstvo obrany. 

 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství vydalo k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe souhlasné 
stanovisko za podmínky, že do návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe bude doplněn 

1. Přehled obcí do 2000 EO, kde je prioritou zajištění čištění odpadních vod z hlediska dopadu 
na stav vodních útvarů, 

2. Návrh konkrétní změny stávajícího vymezení povrchových vod vhodných pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, jako doporučení pro aktualizaci 
nařízení vlády č. 71/2003 Sb., 

 

Vyjádření k jednotlivým podmínkám: 

1. Problematika čištění odpadních vod v obcích do 2000 EO byla diskutována již při vypořádání 
připomínek veřejnosti s tím, že tam, kde to bylo potřebné, a obce s tímto opatřením souhlasily, 
byly do Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe doplněny. Obecný list opatření „Drobní 
znečišťovatelé a obce do 2000 EO“ je navrhován pro ty vodní útvary, kde významným vlivem 
jsou právě drobní znečišťovatelé. Detailní řešení do úrovně jednotlivých částí obcí je uvedeno 
v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje (PRVKUK)“. Vzhledem ke složité situaci 
z hlediska financování výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod je pak použit právě 
obecný list opatření. Odkaz na PRVKUK je v listu opatření uveden. Tyto dokumenty navíc 
procházejí každoroční systémovou aktualizací – zejména ve vazbě na odkanalizování a 
zajištění odpovídajícího čištění pro lokality do 2 000 EO. Tímto způsobem je zajištěna aktuální 
provázanost mezi schváleným Plánem oblasti povodí Horního a středního Labe a průběžně 
aktualizovanými PRVKUK. 

2. Plán hlavních povodí České republiky, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. 
května 2007 č. 562 definuje ve své závazné části úkoly, které by měly být v Plánu oblasti 
povodí Horního a středního Labe splněny. V mnoha případech se jedná o úkoly, které je 
možné zodpovědně zabezpečit jen na základě koncepcí a strategií zpracovaných pro celou 
ČR na centrální úrovni. Tyto významné koncepční dokumenty je vhodné řešit v rámci strategie 
aktualizace Plánu hlavních povodí České republiky. Do Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe byl proto uplatněn požadavek mimo jiné i na zpracování návrhu změny 
vymezení (viz. list opatření LA100240 Uplatnění požadavku na zpracování strategie změny 
stávajícího vymezení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a 
dalších vodních živočichů).  

Dílčí návrhy na změnu stávajícího vymezení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších živočichů byly průběžně předávány odbornému garantovi za 
plnění podmínek nutných k vymezení těchto vod tj. odd. ekologie vodních organismů VÚV 
T.G.M. v.v.i. (změna vymezení na dolních úsecích řeky Loučná a Úpa). V rámci přípravy 



návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe jsme neidentifikovaly zásadní 
požadavky na změnu vymezení bránící návrhu programu opatření. 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí po zapracování jeho předchozích připomínek vydalo souhlasné 
stanovisko k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe dne 25. dubna 2009.  

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví k předloženému návrhu nemá připomínek.  

Ve svém stanovisku ministerstvo zdravotnictví pouze připomíná, že je nutno aby v rámci schvalování 
předkládaného dokumentu příslušnými krajskými úřady ve smyslu § 25 odst. 2 c) zákona č 254/2001 
Sb., o vodách, v platném znění, byl tento materiál předložen k posouzení také místně příslušným 
orgánům ochrany veřejného zdraví – tj. krajským hygienickým stanicím, které disponují jak 
konkrétními daty z jednotlivých lokalit týkajících se řešené problematiky, tak místními znalostmi 
daného území a mohou tedy přispět k řešení jednotlivých problémů v části, dotýkající se jejich 
kompetence – tj. v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ve smyslu § 11 vyhlášky č. 142/2005 Sb., 
o plánování v oblasti vod se jedná především o opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné 
vody a opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob. 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy po posouzení zapracování dříve uplatněných připomínek nemá k předloženému 
návrhu žádné připomínky jak z hlediska ústředního vodoprávního úřadu, tak dotčeného orgánu 
v procesu územního plánování ve věcech dopravy. 

Z hlediska využívání povrchových vod k plavbě uplatnilo následující připomínky: 

1. V kapitole B. 3. 1. 4 dojde ke zpřesnění textu v odrážkách, konkrétně první odrážka o potřebě 
realizace k dokončení splavnosti do Pardubic „úpravy koryta Labe mezi Chvaleticemi 
a Přeloučí (prohrábky a úpravy břehů včetně výhyben)“ je již podle našeho názoru neaktuální, 
protože tyto práce již byly provedeny, 

2. Název listu opatření č. LA100236 „Uplatnění požadavku na zpracování Strategie vnitrozemské 
plavby v ČR do Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012“ požadujeme 
změnit na „Uplatnění požadavku na zapracování Strategie vnitrozemské plavby v ČR do 
Plánu hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012“ zejména proto, že strategie 
rozvoje vnitrozemské plavby minimálně pro labskou vodní cestu je již léta stálá a s odvoláním 
na strategické plány rozvoje vodní dopravy v ČR neměnná, 

Za nositele opatření pak zásadně nesouhlasí s Ministerstvem životního prostředí a navrhuje 
Ministerstvo zemědělství (zapracování) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (poskytnutí 
podkladu), 

3. K vypořádání připomínky Ministerstva životního prostředí č. 39 sdělilo, že přestože list 
opatření č. LA100236 požadavek na zpracování studie metodického řešení vlivu plavby na 
hydromorfologický a ekologický stav vodních útvarů neobsahuje a jiný list opatření v části C. 
4. 10. neobjevilo, považuje tuto problematiku již za zásadně řešenou v rámci přípravy stavby 
Plavební stupeň Děčín Ředitelstvím vodních cest ČR a další zadávání takovýchto studií 
považuje za zbytečné. 

4.  K připomínkám Ministerstva životního prostředí č. 19 se poznamenává, že jsou již tradičně 
zaujaté pro oblast využívání povrchových vod k plavbě. Ministerstvo dopravy se nemůže 
zásadně ztotožnit se subjektivním zpochybňováním udržitelnosti plavby z ekonomického 
hlediska vůči jejímu vlivu na vodní toky, který rozhodně nepovažuje za současného stavu 
využívaných úseků k plavbě za degradační faktor. Jedná se o zpochybňování významu lodní 
dopravy subjektem, který toho o ekonomii a významu plavby pro společnost mnoho neví, 
nebo vědět záměrně nechce. Názor, že rozšiřování vodních cest je financováno z tržeb 
státních podniků Povodí také svědčí o neznalosti problematiky a velmi se blíží používaným 
argumentům ekologických aktivistů. Doporučuje, aby se zpracovatel stanoviska blížeji zajímal 
o hospodářské výsledky provozovatelů vodní dopravy v posledních letech, které díky jejich 



nesmyslnému odporu k zlepšení splavnosti zejména na Labi jsou vesměs v oblasti ztrát. 
Srovnávání možnosti ekologizace relativně menších vodních toků v ČR s „některými 
splavnými úseky řek třeba v SRN“ je také v některých ohledech nepřiměřené. 

 

Vyjádření k jednotlivým podmínkám: 

1. Text kapitoly B. 3. 1. 4 byl ve smyslu připomínky zpřesněn. 

2. Název a obsah listu opatření č. LA100236 byl upraven. 

3. Rozsah prací na studii bude předmětem projednávání při jejich zadání.  

4. Bez komentáře. 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany schválilo návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe bez připomínek. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo souhlasné stanovisko bez podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva zemědělství 

2. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí 

3. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví 

4. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva dopravy 

5. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva obrany 

6. Žádost Povodí Labe, státní podnik o vydání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj 

7. Stanovisko Ministerstva zemědělství 

8. Stanovisko Ministerstva životního prostředí 

9. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví 

10. Stanovisko Ministerstva dopravy 

11. Stanovisko Ministerstva obrany  

12. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj 
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