
 
 

 
 

Prohlášení předkladatele koncepce 

Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 

 
 

Toto prohlášení naplňuje požadavky podle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „zákon“) 
v rámci posouzení vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027“ (dále pouze „Koncepce“) na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

 

Prohlášení se váže ke znění Koncepce schválené: 

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2022 usnesením č. 0379/Z13/22; 

Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 13. 9. 2022 usnesením č. 0372/05/2022/ZK; 

Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 20. 9. 2022 usnesením č. Z/231/22; 

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2022 usnesením č. 1321/22/Z14; 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 26. 9. 2022 usnesením č. UZ/11/52/2022; 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 10. 11. 2022 usnesením č. 347/2022/ZK-22. 

 

 A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající 

ze stanoviska ke koncepci  

 Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí 
vydal ke Koncepci dne 28. 7. 2022 souhlasné stanovisko podle § 10g zákona (Č. j.: MZP/2022/710/2751). 
V rámci posuzování Koncepce bylo zjištěno, že celkové zaměření návrhu Koncepce je v souladu s hlavními cíli 
stanovenými nadřazenými strategickými dokumenty a implementace Koncepce jako celku bude generovat 
potenciální pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě naplňování některých navržených 
technických opatření k dosažení cílů Koncepce však nelze vyloučit jejich střet se zájmy ochrany přírody 
a krajiny. Opatření, u kterých byl identifikován potenciální negativní vliv na některou ze složek životního 
prostředí, byla v rámci vyhodnocení SEA hodnocena jako podmíněně akceptovatelná a jak ve stanovisku 
ke Koncepci, tak i v Koncepci jsou zapracované podmínky/opatření k minimalizaci těchto potenciálních 
negativních vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví i na lokality soustavy NATURA 2000. 

Ve schválené Koncepci již tedy nebylo potřebné zohledňovat požadavky nebo podmínky vyplývající 
ze  stanoviska ke Koncepci nad rámec toho, co již bylo do schválené Koncepce zapracováno před vydáním 
tohoto stanoviska. 



  

Požadavky a zákonná ustanovení, která je nutné legitimně zohlednit: 

  Požadavek/podmínka Prohlášení o zohlednění/vypořádání 

1. 

Zajistit a zveřejnit opatření pro 
sledování a rozbor vlivů 
koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví dle ustanovení 
§ 10h zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
Sledovat vývoj kvality životního 
prostředí v dotčeném území na 
základě monitorovacích 
indikátorů uvedených 
v kapitole 9 vyhodnocení SEA. 
V případě zjištění významných 
negativních vlivů na životní 
prostředí či veřejné zdraví 
provádět průběžnou aktualizaci 
této koncepce a dodržovat 
další povinnosti vyplývající 
z výše uvedeného ustanovení. 

Sledování (monitoring) a rozbor vlivů Koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví v území dílčího povodí Dyje budou 
prováděny po celou dobu platnosti Koncepce pomocí 
monitorovacích indikátorů, které vycházejí z vyhodnocení 
Koncepce a souhlasného stanoviska SEA. Pro tento monitoring 
budou využity především stávající programy monitoringu vod, 
které jsou úzce provázány se sledováním vlivů implementace 
Koncepce na složku životního prostředí voda a zprostředkovaně 
též na složky fauna a flora a ekosystémy s vazbou na vodu. Vlivy 
Koncepce na ostatní složky životního prostředí budou sledovány 
doplňkovými/ostatními environmentálními indikátory navrženými 
ve vyhodnocení SEA. Jednotlivé indikátory navržené v rámci 
vyhodnocení SEA budou interpretovány jak z výsledků výše 
uvedených programů monitoringu vod, tak i na podkladech 
jednotlivých studií, projektových dokumentací a podkladů pro 
žádosti o podporu. V případě zjištění významných negativních 
vlivů na životní prostředí či veřejné zdraví budou přijata opatření 
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, bude o tom informován 
příslušný úřad a dotčené orgány a současně bude rozhodnuto 
o změně Koncepce. Podrobně viz bod E) tohoto prohlášení. 

2. 

Předkladatel zveřejní na svých 
internetových stránkách 
vypořádání veškerých 
obdržených vyjádření 
a připomínek, a to jak k návrhu 
koncepce, tak i k vyhodnocení 
SEA a zveřejní schválenou 
koncepci. Dále zpracuje 
prohlášení dle ustanovení 
§ 10g odst. 5 zákona 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí a též jej zveřejní. 

Koncepce byla v období od 12. 9. do 10. 11. 2022 schválená 
příslušnými kraji (Zlínským, Pardubickým, Jihomoravským, 
Olomouckým, Jihočeským a Krajem Vysočina) a poté byla 
zveřejněna na internetové stránce Povodí Moravy 
http://pop.pmo.cz/cz/stranka/schvalene-plany-povodi-2021-
2027/. Na stejné www stránce bylo zveřejněno také "Vypořádání 
vyjádření k SEA PDP Dyje 2021-2027" a toto "Prohlášení 
předkladatele Koncepce".  

 

 

 B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 Opatření navržená v Koncepci nevykazují žádné negativní přeshraniční vlivy na území sousedních 
států s ČR (Rakouska a Slovenské republiky). Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění navržených opatření, 
lze tedy vyloučit významně negativní vlivy koncepce na životní prostředí přesahující hranice České republiky. 
Lze očekávat, že koncepce bude mít potenciálně mírně pozitivní vliv na životní prostředí, především na kvalitu 
povrchových vod, v navazujícím území Rakouska a Slovenské republiky. Spolu s opatřeními realizovanými 
na slovenském a rakouském území přispějí ke zlepšení stavu v celém povodí Dunaje. 

O pořizování a obsahu Koncepce byly sousední státy (Rakousko a Slovenská republika) průběžně informovány 
na bilaterálních jednáních Česko-slovenské i Česko-rakouské komise pro hraniční vody.   

 



  

 C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

Návrh Koncepce byl zpracován a předkládán invariantně. Na základě provedených hodnocení nebyly zjištěny 
takové vlivy návrhu Koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví a lokality soustavy Natura 2000, aby bylo 
nutné navrhovat variantní řešení návrhu Koncepce.  

 
 D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí 

Účast veřejnosti při zpracování Koncepce vychází přímo z právních předpisů, podle kterých byla Koncepce 
pořizována, projednávána a schvalována, především podle § 25 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách. Výstupy jednotlivých etap pořizování Koncepce byly zveřejněny a zpřístupněny k připomínkám 
uživatelům vody a veřejnosti, a to: 

 

1. „Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ 
od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 

2. „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti 
povodí Dunaje na území České republiky“ od 20. 12. 2019 do 22. 6. 2020 

3. „Návrh Plánu dílčího povodí Dyje“ od 18. 12. 2020 do 18. 6. 2021 

3a. „Zpráva o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje“ byla, podle § 19 odst. 
3 vyhlášky č. 24/2021 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, zveřejněna 
od 18. 8. 2021 po dobu 30 dnů 

 

Kromě výše uvedených „povinných“ aktivit pro účast veřejnosti proběhla také celá řada seminářů 
a vystoupení, na kterých byli zástupci odborné i laické veřejnosti informováni o pořizování Koncepce. 
S ohledem na omezující protiepidemická opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 byl ale 
počet těchto aktivit podstatně nižší než v předchozím plánovacím období. Až rozvolnění protiepidemických 
opatření na jaře roku 2022 umožnilo s konečnými návrhy Koncepce podrobně seznámit zastupitele 
příslušných krajů i pracovníky odborů životního prostředí a územního plánování krajských úřadů a obcí 
s rozšířenou působností na pracovních seminářích. 

V průběhu prvního pololetí roku 2022 byla Koncepce projednávána v příslušných komisích Rad krajů 
a v příslušných výborech Zastupitelstev krajů. 

Nejvýznamnějším z hlediska zapojení široké veřejnosti do procesu pořizování Koncepce bylo, 
ve spolupráci  s krajskými úřady (ze zákona spolupracují na pořízení Koncepce), rozeslání dotazníku všem 
obcím v dílčím povodí Dyje pro získání informací o současném stavu vodohospodářské infrastruktury 
a připravovaných opatřeních pro třetí plánovací období 2021-2027. V průvodním dopise k dotazníku tak byly 
všechny obce v dílčím povodí Dyje informovány o zpracování Koncepce a byly vyzvány k aktivní účasti na jejím 
pořizování.  

 

 

 



  

 

Veřejnost měla následně možnost zúčastnit se připomínkování návrhu Koncepce a tzv. vyhodnocení SEA 
v rámci procesu posuzování vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, a to v rámci: 

- zjišťovacího řízení, kdy se mohla veřejnost vyjádřit k oznámení Koncepce od 11. 1. do 12. 2. 2021, 

- zveřejnění návrhu Koncepce a vyhodnocení vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), 
ke kterým se mohla veřejnost vyjádřit od 13. 6. do 4. 7. 2022. 
 
 

 E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

Vlivy Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v dotčeném území dílčího povodí Dyje budou sledovány 
pomocí monitorovacích indikátorů, které vycházejí ze samotného vyhodnocení Koncepce souhlasného 
stanoviska SEA. Pro monitoring vlivů provádění schváleného PDP Dyje na životní prostředí a veřejné zdraví 
budou využity: 

 

• Stávající programy monitoringu vod, které jsou úzce provázány se sledováním vlivů 
implementace Koncepce na složku životního prostředí voda a zprostředkovaně též na složky 
fauna a flora s vazbou na vodu, a to i na územích soustavy Natura 2000 a MZCHÚ 
 

• Doplňkové/ostatní environmentální indikátory navržené v rámci vyhodnocení SEA, které jsou 
provázány se sledováním vlivů implementace Koncepce na složky životního prostředí mimo 
složku voda a složku fauna a flóra s vazbou na vodu na území soustavy Natura 2000 a MZCHÚ 

Pro zajištění dostatečné účinnosti sledování vlivů Koncepce na životní prostředí bude sledování 
prováděno  v celém návrhovém období (tj. v letech 2021 až 2027) a výsledky budou zveřejněny, nejlépe 
elektronickou formou na internetu, v periodě vyhodnocování Koncepce. Informace o jakosti povrchových 
a podzemních vod jsou souhrnně pravidelně zveřejňované v rámci „Hydrologické bilance množství a jakosti 
vody ČR“ na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu 
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/podzemni-vody/hydrologicka-bilance 
a informace o jakosti povrchových vod také na internetových stránkách Povodí Moravy 
http://www.pmo.cz/cz/cinnost/kvalita-vody/.  

 

Programy monitoringu vod jsou v České republice zavedené k pravidelnému zjišťování a hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Tento 
monitoring, zaměřený na složku životního prostředí - voda je a bude i nadále pravidelně prováděn. Programy 
monitoringu vod se zpracovávají podle vyhlášky č. 98/2011 Sb. (monitoring povrchových vod) a vyhlášky 
č. 5/2011 Sb. (monitoring podzemních vod). Jedná se o rozsáhlý systém monitoringu vod, který umožňuje 
získávat průběžně komplexní přehled o aktuálním stavu vod. Nastavení sledovaných ukazatelů je způsobilé 
k tomu, aby zachytilo případné nepředvídatelné potenciální negativní vlivy a dopady, tak aby bylo možné 
v případě potřeby přijmout příslušná opatření.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Ke sledování vlivů Koncepce na ostatní složky životního prostředí budou monitorované doplňkové/ostatní 
environmentální indikátory navržené ve vyhodnocení SEA, které jsou uvedené v následující tabulce: 
 

Složka Sledované indikátory 
Četnost 

sledování 
Způsoby hodnocení (množství, 

kvality apod.) 
Zdroje dat 

Ochrana půdy 

Omezování záborů ZPF                  
a ochrana půdy vysoké třídy 
ochrany 

Pravidelné 
vyhodnocování    
(1x za 5 let) 

Rozsah trvalých a dočasných záborů 
ZPF se sledováním třídy její ochrany při 
realizaci opatření; ha za sledované 
období 

Krajské úřady 

Omezování záborů 
PUPFL a kácení lesních 
porostů 

Pravidelné 
vyhodnocování    
(1x za 5 let) 

Rozsah trvalých záborů PUPFL                            
a vyvolaného kácení dřevin 
se sledováním jejich hodnoty 
při realizaci opatření; ha za sledované 
období 

Krajské úřady 

Flóra, fauna, 
ekosystémy                

a krajinný ráz 

Omezování negativního 
ovlivnění území Natura 
2000, ZCHÚ a prvků ÚSES 
realizací opatření 

Pravidelné 
vyhodnocování  
(1x za 5 let) 

Počty výjimek ze základních ochranných 
podmínek ZCHD při realizaci opatření             
za sledované období 

Správy NP 

AOPK 

Krajské úřady 

Újezdní úřady 

Míra změny krajinného rázu 
Pravidelné 
vyhodnocování  
(1x za 5 let) 

Počet aktivit, jejichž realizace zapříčinila 
významnou změnu krajinného rázu 

Krajské úřady 

Kulturní                      
a přírodní 
dědictví 

Ochrana kulturního                             
a přírodního dědictví 

Pravidelné 
vyhodnocování  
(1x za 5 let) 

Počet významných ohrožení/střetů                     
s územím archeologických nálezů                         
a s nemovitými kulturními památkami 

NPÚ 

Krajské úřady 

Obyvatelstvo                
a veřejné zdraví 

Počet obyvatel 
chráněných proti povodni 

Průběžné, 
pravidelné 
vyhodnocování  
(1x za rok) 

Počty obyvatel Krajské úřady 

Počet narušení dodávek 
pitné vody obyvatelstvu 
následkem vodárenského 
sucha 

Průběžné, 
pravidelné 
vyhodnocování  
(1x za rok) 

Délka výpadku a množství obyvatel bez 
vody; trvání překročení limit. hodnot 
ukazatelů (dnů za rok) a počet 
dotčených obyvatel 

Provozovatelé 

vodárenských 

systémů Krajské 

úřady 

 

Monitoring výše uvedených ukazatelů a doplňkových indikátorů povede k předcházení, vyloučení či snížení 
potenciálně možných negativních vlivů některých opatření navržených v Koncepci na životní prostředí 
a veřejné zdraví, především pak na soustavu zvláště chráněných území. 

Bude-li zjištěno, že provádění Koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo 

veřejné zdraví, bude v souladu s § 10h odst. 1 zákona zajištěno: 

- přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 

- informování příslušného úřadu (Ministerstvo životního prostředí) a dotčených orgánů a  

- rozhodnuto o případné změně příslušných částí Koncepce. 


