PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU
DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 2021-2027

návrh Plánu dílčího povodí Dyje
vyhodnocení připomínek k návrhu plánu
Návrh Plánu dílčího povodí Dyje 2021-2027 byl podle § 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 dne 18. 12. 2020.
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik, v platném znění, byly od 18. prosince 2020 zpřístupněny návrhy národních plánů
povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových
rizik po dobu 6 měsíců (tj. do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti
na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, na všech příslušných krajských úřadech
a u všech příslušných správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich
internetových stránkách.
Návrh Plánu dílčího povodí Dyje 2021-2027 byl dostupný k nahlédnutí:
v listinné podobě na adresách:
•
•
•
•
•
•
•

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,
Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství, Komenského náměstí 120, Pardubice
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno,
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc,
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství, Žižkova 57, Jihlava,
Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru stavebního řádu a životního prostředí, třída Tomáše
Bati 21, Zlín,
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova
B. Němcové 49/3, České Budějovice.

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p.
•

http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje bylo možno podávat do 18. června 2021:
-

v písemné podobě na adresu:
•

-

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, útvar vodohospodářského plánování,

v elektronické podobě na e-mail:
•

pdp2021@pmo.cz

Připomínky musely být označeny názvem příslušného dokumentu „Plán dílčího povodí Dyje“, musely
obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo
název a sídlo u právnické osoby.
Každá došlá připomínka měla přiděleno unikátní číslo jednací (ve tvaru např. PM-28602/2021-07). Číslo
za pomlčkou udává pořadové číslo připomínky, podané příslušnou osobou nebo institucí v rámci
jednoho dopisu.
Pro evidenci připomínek v rámci celé České republiky sloužilo centrální uložiště (Google Disk), kde
docházelo ke koordinaci vyhodnocení připomínek na úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů
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návrh Plánu dílčího povodí Dyje
vyhodnocení připomínek k návrhu plánu
povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a připomínek podaných v rámci zjišťovacího řízení
procesu posuzování vlivů plánů dílčích povodí na životní prostředí (SEA).
Všechny připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje byly podány v řádném termínu do 18. 6. 2021.
Připomínky obsahovaly různorodé náměty a požadavky nebo jen prostá konstatování. Většina
připomínek se týkala konkrétních požadavků na doplnění nebo vypuštění opatření z návrhu Plánu
dílčího povodí Dyje. Některé připomínky byly obecného charakteru nebo se týkaly systémových
(legislativních) nebo metodických postupů. Připomínky byly ze strany pořizovatele Plánu dílčího povodí
Dyje v co možná nejširší a srozumitelné míře vypořádány.
Celkem předalo své připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje 14 subjektů. Přehled je znázorněn
v následující tabulce:
Pořadové
číslo
připomínky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Datum
doručení

Č. j. připomínky

Organizace/osoby podávající připomínku

05.03.2021
23.04.2021
05.05.2021
07.05.2021
12.05.2021
26.05.2021
01.06.2021
07.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021

PM-11021/2021
PM-19030/2021
PM-20644/2021
PM-21401/2021
PM-22016/2021
PM-24820/2021
PM-25596/2021
PM-26708/2021
PM-27857/2021
PM-28164/2021
PM-28588/2021
PM-28602/2021
PM-29697/2021
PM-29095/2021

Lesy České republiky (LČR)
Obec Nedvězí
Statutární město Brno
Obec Pasohlávky
Jihomoravský kraj
VH atelier spol. s r.o., Brno
Asociace vodní turistiky a sportu
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno
Obec Křetín
Krajský úřad Pardubického kraje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Povodí Moravy, s.p.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod

Obdržené připomínky byly rozděleny na 34 dílčích připomínek. Všechny tyto připomínky byly
vyhodnoceny, a pokud byly akceptované, byly do Plánu dílčího povodí Dyje zapracované. Některé
připomínky nebyly akceptované a zapracované, v takovém případě byly vysvětleny. Vyhodnocení
konkrétních (dílčích) připomínek je provedeno v připojené tabulce.
Některé z připomínek byly značně rozsáhlé, takže pro tisk Zprávy o vyhodnocení připomínek k návrhu
Plánu dílčího povodí Dyje bylo nezbytné rozdělit je do dvou i více řádků.
Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou 1 této zprávy.
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Příloha 1 - Souhrnná tabulka s vyhodnocením připomínek
Poř.
číslo

Č.j. připomínky

Datum
doručení

1

PM-11021/2021-01

05.03.2021

Lesy České republiky (LČR) Ing. Hopjan

Návrh na doplnění protipovodňového opatření

1

PM-11021/2021-02

05.03.2021

Lesy České republiky (LČR) Ing. Hopjan

2

PM-19030/2021

23.04.2021

Obec Nedvězí - Ing. Mareček
(starosta)

Odesílatel

Komentář

opatření

opatření PPO

email

akceptováno

V PDP Dyje byl vyhotoven nový list opatření typu A
DYJ31800029 pro PPO mimo OSVPR (kapitola VI.1.18).

Aktualizace oddílu VI.1a Opatření k dosažení cílů

opatření

opatření PPO

email

akceptováno

U tří PPO LČR mimo OSVPR (kap. VI.1.18) byly
aktualizované náklady.

Žádost o zařazení záměru vybudování kanalizace a ČOV v obci Nedvězí do PDP Dyje

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30701582 Nedvězí - výstavba kanalizace a ČOV.

dopis

akceptováno

Žádost o zařazení záměru na rekonstrukci kanalizace a intenzifikaci ČOV Pasohlávky do
PDP Dyje

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30702581 Pasohlávky - intenzifikace ČOV a rekonstrukce
kanalizace.

PM-22016/2021

Jihomoravský kraj, Ing. Ivo
12.05.2021
Minařík, MPA

Výstupy dat veřejné zakázky "Přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch" za
účelem zapracování do plánů dílčích povodí a do národního plánu Dunaje, jako obecný
list opatření.

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

V PDP Moravy i v PDP Dyje byly vyhotoveny nové listy
opatření typu B s názvem "Přizpůsobení JMK dopadům
klimatických změn - malé vodní plochy".

PM-24820/2021

VH atelier spol. s r.o., Brno, Ing.
26.05.2021
Úterský, Ph.D.

Návrh změny opatření ID DYJ30701171 dle DUR - vybudování ČOV Lipůvka a napojení
obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory.

opatření

opatření mimo
PPO

akceptováno

V LO DYJ30701171 přidáno variantní řešení
odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany,
Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory dle DUR
zpracované firmou VH atelier spol. s r.o.

4

PM-21401/2021

07.05.2021

8

Vypořádání

více kapitol

Statutární město Brno, Magistrát
05.05.2021 města Brna, odbor investiční,
Ing. Pivec (vedoucí odboru)

7

Forma

Aktualizované informace o jednotlivých opatřeních na území města Brna zaslané v
tabulce opatření. Konkrétní informace k jednotlivým opatřením viz přiložený soubor v pdf - opatření
PM_20644_2021.

PM-20644/2021

6

Kapitola
plánu

Provedena aktualizace názvů opatření, stavu opatření,
nákladů a doby realizace dle zaslaných podkladů.
Vytvořeny 3 nové LO typu A v kapitole VI.1.17 DYJ31723232 - PPO Ponávka - RN Řečkovice,
DYJ31723233 - Svratka, Svitava Realizace
protipovodňových opatření Města Brna, etapa XIV,
DYJ31723234 - Svratka, Realizace protipovodňových
opatření Města Brna, etapa XXVI a 1 nový LO typu A v
kapitole VI.1.12 - DYJ31201074 - Stará Ponávka,
Revitalizace Staré Ponávky - etapa 1 - Park Tkalcovská.

3

5

Typ
připomínky

Obsah připomínky

PM-25596/2021

PM-26708/2021-01

01.06.2021

Obec Pasohlávky - Martina
Dominová, Dis. (starostka)

Asociace vodní turistiky a sportu,
Pavel Šálek (místopředseda)

Dílčí plán povodí neodpovídá zákonu 254/2001 Sb., a to §15, odst. 8. Požadujeme, aby
dílčí plán povodí byl uveden v soulad se současně platnou legislativou, respektive s
novelizací zákona 544/2020 Sb., kde v §15, odstavci 8 je uvedeno: "Při povolování
vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno
umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k
rekreační plavbě." Požadujeme proto doplnění dílčího plánu povodí ohledně
zprůchodnění migračních
překážek pro lidi v zájmu vodní turistiky. Z hlediska provozování vodní turistiky a sportu
se nám v případě dílčího plánu povodí Moravy, přítoků Váhu a povodí Dyje jedná o
všechny vodní toky s ročním průtokem 1 m3/s a výše, zejména o: Morava, Vsetínská
Bečva, Rožnovská Bečva, Bečva, Dyje, Svratka, Svitava, Jihlava, Oslava.

opatření

Krajský úřad uplatňuje tímto žádost o zpracování obecného listu opatření, který bude
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor provázán na dokumentaci „Přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn –
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch“. Tato opatření
(vedoucí odboru)
dokumentace, která byla pořízena Jihomoravským krajem byla poskytnuta Povodí Moravy
s. p. dne 11.05.2021, jako podklad pro zpracování listu opatření.
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opatření mimo
PPO

opatření mimo
PPO

email

email

email

Vysvětleno: Požadavek není relevantní, netýká se
naplňování cílů ochrany vod v souladu s Rámcovou
směrnicí o vodě. Příslušný paragraf vod. zákona neříká,
neakceptováno že by měla být v plánech povodí navrhována opatření na
překonávání současných vodních děl přenesením nebo
splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační
plavbě.

akceptováno

Duplicita, vyhodnoceno v rámci připomínky PM22016/2021: V PDP Moravy i v PDP Dyje byly
vyhotoveny nové listy opatření typu B s názvem
"Přizpůsobení JMK dopadům klimatických změn - malé
vodní plochy".

Poř.
číslo

8

8

8

Č.j. připomínky

PM-26708/2021-02

PM-26708/2021-03

PM-26708/2021-07

Datum
doručení

Odesílatel

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Dle ustanovení § 26 odst. 1 vodního zákona jsou programy opatření hlavním nástrojem k
dosažení cílů uvedených v plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany vod v programu opatření je nutno podle zákona
uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí. Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí,
že v žádné z výše uvedených a připomínkovaných dokumentací nebyl zpracován
program opatření. K dispozici jsou pouze listy opatření, které obsahují opatření, která
nemusí mít územní ani stavební povolení, nemusí mít zajištěné financování a ve své
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor
podstatě nemusí být z ekonomických důvodů vůbec přistoupeno k realizaci. Listy opatření
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
metodická
jsou chápány jako souhrn možností, které by bylo vhodné v budoucnu provést. Nejedná
(vedoucí odboru)
se však o program opatření ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 vodního zákona. Do
programu opatření by měly být vyčleněny pouze ty akce, které mají zajištěné financování
a v této chvíli jsou stavebně povoleny. Pak je možné je také do 3 let zrealizovat. Krajský
úřad Jihomoravského kraje tedy žádá o zhotovení programu opatření, který bude
odpovídat § 26 odst. 3 vodního zákona, současně však musí být zajištěn finančně a tyto
akce musí být stavebně povoleny, jinak je v obráceném případě zcela zřejmé, že opatření
lze uskutečnit do 3 let.

Jednotlivé plánovací dokumentace u mnohých opatření uvádějí, že jsou hotová. Je pak
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor na zvážení, zda stále patří do plánovací dokumentace, když jsou vyřešena a akce jsou
uzavřeny. Pokud tam musí zůstat např. kvůli vazbě na předchozí roky a případnému
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
(vedoucí odboru)
porovnání, měly by být vyčleněny do samostatného oddílu, který se nemusí schvalovat,
protože opatření je již provedeno.

Připomínka k tabulce 2.2b, kapitola 0 - Opatření DYJ207030, DYJ207046, DYJ207047,
DYJ207064, DYJ207192 - Upozorňuje se, že u těchto akcí neprobíhá výstavba.
V PRVK JMK je dále návrh na odkanalizování Lipovce a Holštejna na společnou ČOV –
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor takto navržený PRVK byl projednán i s CHKO Moravský kras a kanalizace a ČOV
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
Holštejn je v rozporu s tímto plánem. List opatření DYJ 30701230 – Holštejn je přitom
(vedoucí odboru)
správně – odkanalizování obce Holštejn na ČOV Lipovec. PDP by neměl mít dva listy
opatření, které jsou v řešení odlišné. Opatření DYJ207347 - Upozorňuje se, že obec
Trnové Pole bude řešena odkanalizováním obce na vlastní ČOV. Tento návrh je v
rozporu s PRVK JMK.
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metodická

opatření

Kapitola
plánu

opatření

více kapitol

úvod

Forma

email

email

email

Vypořádání

Komentář

vysvětleno

Duplicita s připomínkou NPP_016_01. Návrh programu
opatření byl sestaven na úrovni NPP a byl obsažen ve
všech návrzích PDP (Tab. VI.1a) i v NPP (Tab. V.1a).
Vyhodnocení připomínky z NPP: Vodní zákon říká, že (§
23a) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí
(dále jen "cíle ochrany vod") jsou (§ 23a 1 a) zajištění
ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto
vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů
uvedených v bodu 3, a dále (§ 26.) Programy opatření
jsou hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v
plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových
rizik. Z toho vyplývá povinnost plánů povodí navrhnout
program opatření v takovém rozsahu, který povede k
dosažení cílů. Fakt že řada opatření jde obtížně
realizovat a v mnoha případech je realizace výrazně
delší než stanovená lhůta tří let, nelze chápat tak, že
plány povodí upustí od plnění povinnosti navrhnout
program opatření jinak než způsobem, který má vést k
dosažení cílů přijatých dle WFD.

vysvětleno

Opatření navržená v prvním nebo druhém plánovacím
období, dokončená k roku 2021 jsou v PDP a přeneseně
i v NPP evidována v kapitole 0 – Úvod. Opatření
navržená pro třetí plánovací období jsou evidována v
kapitole VI PDP, nebo V NPP a to i v případě že v
mezidobí 2018 až 2021 bylo opatření dokončeno.
Opatření uvádějí rok zahájení i dokončení opatření. Tato
opatření dokončená k roku 2021 nevstupují do
Ekonomické Analýzy zpracovávané v NPP. Evidence
dokončených opatření je pro sestavená plánů povodí
důležitá mimo jiné pro zhodnocení nabíhajících efektů
pro vodní útvary.

vysvětleno

Tabulka 2.2b - stav opatření "probíhající" neznačí pouze
stav probíhající výstavby, ale zahrnuje také zahájení
projektové přípravy, do které spadá již vypracování
studie proveditelnosti (variantní studie), vydání územního
rozhodnutí či stavebního povolení apod. LO
DYJ30701230 odkanalizování + ČOV Holštejn zrušen,
ponechán pouze LO DYJ30701229 Lipovec, Holštejn výstavba kanalizace a společná ČOV Lipovec.
Připomínkovaný list DYJ207347 pochází z 2.plánovacího
období, jak je patrné již z jeho kódu. Ve 3. plánovacím
období má list opatření ID DYJ30701511 a řeší
odkanalizování obce Trnové pole v souladu s PRVK JMK
- výstavba kanalizace a vlastní ČOV. Navíc se jedná o již
dokončené opatření.

Poř.
číslo

8

8

Č.j. připomínky

PM-26708/2021-07

PM-26708/2021-08

Datum
doručení

Odesílatel

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Opatření DYJ207048 - U akce Olomučany došlo ke změně PRVK JMK v návrhu
odkanalizování Olomučan na ČOV Blansko. Tento návrh je v rozporu s PRVK JMK.
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor
Opatření DYJ207066 - Habrůvka bude dle PRVK JMK odkanalizována v budoucnu na
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
ČOV Křtiny. Tento návrh je v rozporu s PRVK JMK. Opatření DYJ207077 - Uvádí se, že
(vedoucí odboru)
SK obcí napojená na ČOV Lipůvka není v souladu s PRVK JMK. Obec Lipůvka je
odkanalizována sběračem přes Kuřim na ČOV Brno.

opatření

Připomínka ke kapitole I. - Charakteristiky dílčího povodí Dyje - textová část: Str.: 32 Nad
tabulkou I.2.1f je uvedeno, že v povodí Dyje je 13 silně ovlivněných VÚ v kategorii jezero
a 10 silně ovlivněných VÚ v kategorii řeka.
Tabulka I.2.1f – Přehled umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod uvádí 14
útvarů v kategorii jezero. Tabulka I.2.1g – Není zřejmé, o čem má tabulka vypovídat.
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor Počet silně ovlivněných vodních útvarů v kategorii jezero je 14, ale součet všech čísel,
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
která jsou v tabulce uvedena je daleko větší, není jasný smysl této tabulky, neznamená to formální
(vedoucí odboru)
však, že je tabulka špatně – jen není poznat, o čem má vypovídat. Totéž platí o kategorii
řeka, součet čísel ve sloupci silně ovlivněných vodních útvarů převyšuje jejich počet.
K tomuto dále není jasná tabulka I.2.1h. V kategorii řeka, kde počet silně ovlivněných
útvarů je na straně 32 uváděn počet 10, je v tabulce č. C – 6 Počet silně ovlivněných VÚ
– kategorie řeka uvedeno v pravém sloupci počet 8 a 5 – toto číslo po sečtení nedává
textem uváděných 10 vodních útvarů.
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Kapitola
plánu

úvod

charakteristiky

Forma

email

email

Vypořádání

Komentář

vysvětleno

Stejně tak u listu DYJ207048 - jde o návrh z 2. plánu, ve
3. plánu (ID LO DYJ30701247) je již opatření vedeno v
souladu se změnou v PRVK JMK - odkanalizování obce
Olomučany a napojení na ČOV Blansko. List DYJ207066
z 2. plánu - ve 3.plánech ID LO DYJ30701239 - opět v
souladu s PRVK JMK - výstavba oddílné kanalizace a
napojení na ČOV Křtiny. List DYJ207077 z 2. plánu - ve
3.plánu ID LO DYJ30701171 - v popisu opatření
uvedeny dvě možné varianty odkanalizování skupiny
obcí. 1. varianta - vybudování ČOV Lažany s napojením
obcí Závist, Milonice, Újezd u Černé Hory a Lažany.
Odpadní vody z ČOV v tomto případě budou vypouštěny
do toku Lažánka. Zároveň bude alespoň část odpadních
vod (Lipůvka a Svinošice) odvedena z povodí nad VN
Brno na ČOV Modřice, přičemž v případě Lipůvky bude
zachován stávající stav. 2. varianta - vybudování ČOV
Lipůvka, na kterou budou napojeny obce Lipůvka,
Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory.
Odkanalizování obcí bude provedeno prostřednictvím
nových splaškových stokových sítí gravitačně (případně
kombinací gravitačních stok a kanalizačních výtlaků) do
obecních čerpacích stanic, odkud budou vody odváděny
pomocí kanalizačních výtlaků na novou ČOV v Lipůvce.
V obci Lipůvka bude nová ČOV umístěna v místě
stávajícího vírového separátoru. Vyčištěné odpadní vody
budou vypouštěny do říčky Lipůvky a dále do Kuřimky.
Stávající stoková síť v Lipůvce zůstane beze změny.

akceptováno

Počet HMWB kategorie jezero je v DP Dyje 14 - v textu
nad tabulkou - bylo opraveno. V tabulce I.2.1g
"Uznatelná užívání vod související s určením silně
ovlivněných VÚ" je nevhodné pojmenování sloupců v
tabulce - jedná se o počty silně ovlivněných VÚ (HMWB),
ve kterých jednotlivé typy uznatelných užívání vedla k
jejich určení za HMWB. V tabulce I.2.1h
"Hydromorfologické změny, jejichž zachování je
nezbytné pro zabezpečení uznatelných užívání" je
nevhodné pojmenování sloupců v tabulce - nejedná se o
počty silně ovlivněných VÚ (HMWB), ale o počty
hydromorfologických změn, které jsou nezbytné pro
zabezpečení uznatelných užívání vod. V některých
HMWB jich může být více, proto součet v pravém sloupci
tabulky neodpovídá počtu HMWB kategorie řeka, kterých
je v DP Dyje skutečně 10. Pod tabulky bylo doplněno
vysvětlení.

Poř.
číslo

8

8
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PM-26708/2021-09

Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30701049 – Chvalatice –
výstavba kanalizace a ČOV – v listu opatření je uvedeno, že stavba probíhá, KRÚ JMK
pouze doplňuje, že stavba je již zrealizovánaList opatření DYJ 30701056 – Nový Šaldorf
Sedlešovice – pouze upozorňujeme, že z hlediska PRVK JMK je tato lokalita vyřešena a
odkanalizována a nejsou v novém PRVK ani návrhy na rekonstrukce. Bude pouze
otázkou finančních prostředků, zda-li záměr uvedený v listech opatření bude někdy
realizován.List opatření DYJ 30701059 – Hojkov a Milíčov – jedná se o opatření v kraji
Vysočina, nikoli v Jihomoravském, jak je uvedeno v listu opatření.List opatření DYJ
30701069 – Novosedly – v názvu opatření je uvedeno, že se jedná o Novosedly –
rozšíření dešťové kanalizace – na další straně listu opatření je v popisu opatření
uvedeno, že se jedná o výstavbu/rozšíření oddílné kanalizace v obci. Bylo by vhodné
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor uvést tyto názvy do vzájemného souladu. V případě, že se jedná skutečně o rozšíření
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
dešťové kanalizace, pak takové opatření nemusí být ani součástí tohoto plánu.List
(vedoucí odboru)
opatření DYJ 30701138 – Dolní Libochová – v listu opatření není uveden příslušný kraj,
tedy VysočinaList opatření DYJ 30701164 – Níhov – v listu opatření je na straně 2 v
popisu opatření uvedeno, že se jedná o výstavbu nové kanalizace a nové čistírny
odpadních vod v obci Milešín. List opatření DYJ 30701171 – Lipůvka, Svinošice, Lažany,
Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory – list název opatření nekoresponduje s popisem na
straně 2. Z hlediska PRVK JMK je obec Lipůvka vyřešena, neboť odpadní vody jsou
odváděny na ČOV Modřice. V současné době je rozpracována změna PRVK JMK pro
obec Svinošice, která bude odkanalizována také na ČOV Modřice.Řešení, které je
uvedeno v prostředním odstavci popisu opatření je v souladu s PRVK JMK, tedy
odkanalizování obcí Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory a Lažany s vybudování
společné ČOV Lažany. Popis, který je uveden ve třetím odstavci, tedy vybudování
samostatné ČOV Lipůvka není v souladu s PRVK JMK.

PM-26708/2021-09

Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30701219 – Kamenice – v
listu opatření není uveden příslušný kraj
List opatření DYJ 30701224 – Malá Haná – odkanalizování obcí Pamětice, Vanovice,
Drválovice, Vážany, Knínice, Sudice a Šebetov – list opatření uvádí dvě varianty řešení.
Ani jedna varianta není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Krajský úřad
Jihomoravského kraje sice registruje aktivity, které se vztahují k jinému technickému
řešení, než je uvedeno v PRVK JMK, ale o změnu zatím nebylo požádáno a řešení v
PRVK JMK je odlišné od řešení, která jsou uvedena v tomto listu opatření.
List opatření DYJ 30701229 – Lipovec – v PRVK JMK je navrženo, že Lipovec bude
odkanalizován společně s obcí Holštejn na společnou ČOV umístěnou v Lipovci.
Upozorňujeme, že výstavba kanalizace a ČOV dle našich informací neprobíhá, obce jsou
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor stále v jednání, jak vlastně likvidaci odpadních vod řešit. Totéž platí i pro list opatření DYJ
30701230 – Holštejn, kde výstavba odkanalizování dle našich informací zatím neprobíhá. opatření
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
(vedoucí odboru)
List opatření DYJ 30701468 – Čučice – je uvedeno, že opatření probíhá, dle informací
KRÚ JMK obec Čučice zatím ke stavbě kanalizace a ČOV nepřistupuje.
List opatření DYJ 30701515 – Hlína – list opatření uvažuje s výstavbou mechanickobiologické ČOV, PRVK JMK uvažuje s výstavbou kořenové ČOV s vertikálním kořenovým
filtrem.
List opatření DYJ 30701526 – Dražůvky Nenkovice Želetice – je uvedeno, že opatření
probíhá, dle informací KRÚ JMK obec Želetice bude žádat o poskytnutí dotace z MZE,
stavba zatím nebyla dle našich informací započata.
List opatření DYJ 30701566– Moravany u Kyjova – list opatření je v pořádku, k němu
nejsou připomínky, obce Moravany Čeložnice a Hýsly uvažují o vybudování společné
ČOV a v současné době si nechávají zpracovat studii, která bude posuzovat tento návrh.
PRVK JMK zatím není měněn.
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List opatření DYJ 30701049 – Chvalatice - opraveno. List
opatření DYJ 30701056 – Nový Šaldorf Sedlešovice pouze konstatování. List opatření DYJ 30701059 –
Hojkov a Milíčov - opraveno. List opatření DYJ 30701069
– Novosedly - uvedeno do souladu. List opatření DYJ
30701138 – Dolní Libochová - kraj doplněn. List opatření
DYJ 30701164 – Níhov - opraveno. List opatření DYJ
30701171 - text v listu opatření upraven následovně - Z
hlediska jakosti vody v povodí nad VN Brno, která patří
mezi silně eutrofizované nádrže a jsou na přítoku i v
samotné nádrži realizována technická opatření na
zlepšení stavu, by bylo žádoucí odvedení odpadních vod
mimo její povodí na ČOV Modřice. Nicméně vzhledem k
probíhající a plánované výstavbě v městě Kuřim a jejím
okolí a s tím spojeným problémům s kapacitou
kanalizační sítě a s celkovým způsobem řešení
nakládání s odpadními vodami v obci, považujeme
realizaci této varianty za velmi problematickou.Za
současného stavu se jeví nejlépe vybudování ČOV
Lažany s napojením obcí Závist, Milonice, Újezd u Černé
Hory a Lažany. Odpadní vody z ČOV v tomto případě
budou vypouštěny do toku Lažánka. Zároveň bude
alespoň část odpadních vod (Lipůvka a Svinošice)
odvedena z povodí nad VN Brno na ČOV Modřice,
přičemž v případě Lipůvky bude zachován stávající stav.
Dalším variantním řešením je vybudování ČOV Lipůvka,
na kterou budou napojeny obce Lipůvka, Svinošice,
Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory.
Odkanalizování obcí bude provedeno prostřednictvím
nových splaškových stokových sítí gravitačně (případně
kombinací gravitačních stok a kanalizačních výtlaků) do
obecních čerpacích stanic, odkud budou vody odváděny
pomocí kanalizačních výtlaků na novou ČOV v Lipůvce.
V obci Lipůvka bude nová ČOV umístěna v místě
stávajícího vírového separátoru. Vyčištěné odpadní vody
budou vypouštěny do říčky Lipůvky a dále do Kuřimky.
Stávající stoková síť v Lipůvce zůstane beze změny.

částečně
akceptováno,
vysvětleno

List opatření DYJ 30701219 - Kamenice - opraveno. List
opatření DYJ 30701224 - Malá Haná - Opatření bylo
převzato do VAS, a.s. a uvedené varianty řešení byly do
plánu zapracovány dle podkladů obdržených od VAS,
a.s. List opatření DYJ 30701229 - Lipovec a DYJ
30701230 - pouze konstatování, obec má zpracovanou
studii odkanalizování, proto je u daného opatření uveden
stav opatření - probíhá. List opatření DYJ 30701468 Čučice - opraveno, zapracováno. List opatření DYJ
30701515 - Hlína - PRVK slouží v procesu plánování
pouze jako podkladní materiál nikoliv jako závazný
dokument. Pro dosažení environmentálních cílů v
procesu plánování jsou navržené řešení likvidace
odpadních vod uvedené v PRVK často nedostačující
nebo dokonce v rozporu s jejich dosažením. List opatření
DYJ 30701526 - Dražůvky, Nenkovice, Želetice uvedený stav opatření je probíhá, protože se opatření
nachází v projektové fázi. List opatření DYJ 30701566 Moravany u Kyjova - konstatování.

Poř.
číslo
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PM-26708/2021-09

Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30702285 – Rajhrad,
Rajhradice, Opatovice, Holasice, Rebešovice – výstavba nové společné ČOV – list
opatření není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Krajský úřad
Jihomoravského kraje sice registruje aktivity, které se vztahují k uvedenému technickému
řešení v listu opatření, než je uvedeno v PRVK JMK, ale o změnu zatím nebylo požádáno
a řešení v PRVK JMK je odlišné od řešení, které je uvedeno v tomto listu opatření. Dle
informací bude zpracována studie, která bude řešit technické i ekonomické hodnocení
záměru. Upozorňuje se také, že list Opatření DY 30702318 – Opatovice – intenzifikace
ČOV – II.etapa je tedy v rozporu s listem opatření DYJ 30702285 – jsou uvedeny dva
různé postupy pro obec Opatovice v rámci řešení likvidace OV.List opatření DYJ
31201052 – Šatava, Revitalizace Šatavy - tento list v položce Obec a Katastrální území
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor
uvádí Brno, Dolní Věstonice. Šatava přitom oblast Brna ani Dolních Věstonic vůbec
opatření
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
nezasahuje. Nositel opatření - Dotčené obce Regionu Židlochovicko už je pochopitelné,
(vedoucí odboru)
ale Brna a Dolních Věstonic se tok Šatava netýká. Žádáme o prověření uvedených
informací.List opatření DYJ 31201054 – Trkmanka, Revitalizace opatření ze Studie
proveditelnosti revitalizace toku Trkmanka v km 5,10-35,7000 - tento list v položce Obec a
Katastrální území uvádí Břeclav a Veselí nad Moravou. Trkmanka přitom do oblasti Veselí
nad Moravou vůbec nezasahuje, může velmi malým kouskem zasahovat do k.ú. Břeclav.
Žádáme o prověření, zda jsou tyto informace uvedeny správně.List opatření DYJ
31201060 – tento list v položce Obec a Katastrální území uvádí Břeclav a Veselí nad
Moravou. Výčet vodních toků přitom do oblasti Veselí nad Moravou nezasahují. Žádáme
o prověření, zda jsou tyto informace uvedeny správně.List opatření DYJ 31201061 – tento
list v položce Obec a Katastrální území uvádí Veselí nad Moravou. Vodní tok Hruškovice,
kterého se list opatření týká však Veselím nad Moravou vůbec neprotéká.

PM-26708/2021-09

Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 303000009 – list opatření se
věnuje vybraným útvarům povrchových vod nacházejících se v povodí nad vodárenskými
nádržemi a stanovuje potřebu dosažení přísnějších hodnot na Pcelk., aby bylo dosaženo
dobrého stavu vod. Tento list stanovuje pro vodoprávní úřady povinnost přihlédnutí k
potřebě dosáhnutí přísnějších hodnot dobrého stavu povrchových vod v ukazateli P celk.
a pro vodní útvary jsou stanoveny limity na Pcelk. v rozmezí 0,02-0,07 mg/l. Malé ČOV
(pod 2000 EO), které mají nejlepší dostupné technologie včetně terciálního čištění
odpadních vod se v rámci limitu P celk. mohou na odtoku pohybovat pod 1 mg/l, průměr
pro nejlepší dostupné technologie je 0,25 mg/l a to je u těch systémů, kdy se nevyskytne
problém na kanalizační síti a čistí se zejména komunální odpadní vody. V okamžiku, kdy
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor jsou odpadní vody ovlivňovány i průmyslovými vodami, velice záleží na složení těchto
vod. Nejlepší výsledek, který byl na nejnovějších a nejkvalitnějších ČOV dosažen se
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
(vedoucí odboru)
třetím stupněm čištění byla hodnota P celk. 0,08 mg/l, což je stále výše než limity, které
stanovuje tento list opatření. Velké ČOV jsou schopny dosáhnout na limit 0,6 mg/l. Uvádí
se, že tyto limity uvedené v listu opatření jsou nedosažitelné a nereálné a je třeba
navrhnout přísnější limity, ale přitom takové, které jsou ČOV schopny reálně dosáhnout.
Ani nejnovější ČOV s nejlépe dostupnými technologiemi se na hranici 0,07 a níže
nedostanou a odtok z ČOV by se musel ředit destilovanou vodou. Uvádí se, že tyto limity
v listu opatření jsou nedosažitelné a nereálné. Současně je nutné text upravit tak, aby
jeho smysl byl jednoznačný, zda se jedná o parametry dosahované v toku po smísení s
odtoky z ČOV (imisní limity) anebo o parametry, které vodoprávní úřad stanovuje v rámci
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (emisní limity). Text lze chápat dvojím
způsobem.
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List opatření DYJ 30702285 - Rajhrad, Rajhradice,
Opatovice, Holasice, Rebešovice - Opatření převzato od
VAS, a.s. a zařazeno na základě záměru plánovaného
ze strany VAS, a.s. List opatření DYJ 31201052 Revitalizace Šatavy - opraveno k.ú. List opatření DYJ
3120154 - Trkmanka - opraveno k.ú. List opatření DYJ
31201060 - opraveno k.ú. List opatření DYJ 31201061 opraveno k.ú.

částečně
akceptováno,
vysvětleno

K listům opatření DYJ 303000009 a DYJ30400001:
Jedná se o nepochopení těchto listů opatření doporučují se v něm obecné zásady a konkrétní limity
pro dosahování cílů dobrého stavu příslušných vodních
útvarů povrchových vod v parametru Pcelk (z pohledu
vypouštění odpadních vod se tedy jedná o imisní limity).
Uváděné hodnoty tedy nelze vnímat jako požadavky na
čištění odpadních vod. K tomu, aby požadovaných
hodnot dobrého stavu v parametru Pcelk bylo ve vodních
útvarech dosaženo, je však při vypouštění odpadních
vod a jejich povolování nezbytné přihlížet. Opatření se
netýká jen vodoprávních úřadů, ale všech v ČR, kdo má
co do činění s nakládáním s vodami (měst, obcí,
provozovatelů vodohospodářské infrastruktury,
projektantů, hospodářských subjektů, jednotlivých
občanů atd.), protože cíl postupně dosáhnout dobrého
stavu vod je úkolem všech. Text byl upřesněn a chyba
(přepis) v listu opatření DYJ30400001 byl opravena.

Poř.
číslo

Č.j. připomínky

Datum
doručení

Odesílatel

Typ
připomínky

Obsah připomínky

PM-26708/2021-09

Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30400001 – omezení obsahu
fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích míst – V oddíle
návrhu opatření - konkrétní se namísto míst koupacích uvádějí povodí vodárenských
nádrží. Jedná se o přepis, který se opraví. Tento list stanovuje pro vodoprávní úřady
povinnost přihlédnutí k potřebě dosáhnutí přísnějších hodnot dobrého stavu povrchových
vod v ukazateli P celk. a pro vodní útvary jsou stanoveny limity na Pcelk. v rozmezí 0,020,07 mg/l. Tyto hodnoty jsou zcela nereálné. Malé ČOV (pod 2000 EO), které mají
nejlepší dostupné technologie včetně terciálního čištění odpadních vod se v rámci limitu P
celk. mohou na odtoku pohybovat pod 1 mg/l, průměr pro nejlepší dostupné technologie
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor je 0,25 mg/l a to je u těch systémů, kdy se nevyskytne problém na kanalizační síti a čistí
opatření
se zejména komunální odpadní vody. V okamžiku, kdy jsou odpadní vody ovlivňovány i
07.06.2021 životního prostředí, Ing. Pehal
(vedoucí odboru)
průmyslovými vodami, velice záleží na složení těchto vod. Nejlepší výsledek, který byl na
nejnovějších a nejkvalitnějších ČOV dosažen se třetím stupněm čištění byla hodnota P
celk. 0,08 mg/l, což je stále výše než limity, které stanovuje tento list opatření. Velké ČOV
jsou schopny dosáhnout na limit 0,6 mg/l. Uvádí se, že tyto limity uvedené v listu opatření
jsou nedosažitelné a nereálné a je třeba navrhnout přísnější limity, ale přitom takové,
které jsou ČOV schopny reálně dosáhnout. Současně je nutné text upravit tak, aby jeho
smysl byl jednoznačný, zda se jedná o parametry dosahované v toku po smísení s odtoky
z ČOV (imisní limity) anebo o parametry, které vodoprávní úřad stanovuje v rámci
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (emisní limity). Text lze chápat dvojím
způsobem.
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PM-27857/2021-01

Vodárenská akciová společnost,
15.06.2021
a.s., Brno, Ing. Haška

9

PM-27857/2021-02

15.06.2021

10

PM-28164/2021

8

11

11

PM-28588/2021-01

PM-28588/2021-02

Kapitola
plánu

Forma

Vypořádání

Komentář

více kapitol

email

částečně
akceptováno,
vysvětleno

K listům opatření DYJ 303000009 a DYJ30400001:
Jedná se o nepochopení těchto listů opatření doporučují se v něm obecné zásady a konkrétní limity
pro dosahování cílů dobrého stavu příslušných vodních
útvarů povrchových vod v parametru Pcelk (z pohledu
vypouštění odpadních vod se tedy jedná o imisní limity).
Uváděné hodnoty tedy nelze vnímat jako požadavky na
čištění odpadních vod. K tomu, aby požadovaných
hodnot dobrého stavu v parametru Pcelk bylo ve vodních
útvarech dosaženo, je však při vypouštění odpadních
vod a jejich povolování nezbytné přihlížet. Opatření se
netýká jen vodoprávních úřadů, ale všech v ČR, kdo má
co do činění s nakládáním s vodami (měst, obcí,
provozovatelů vodohospodářské infrastruktury,
projektantů, hospodářských subjektů, jednotlivých
občanů atd.), protože cíl postupně dosáhnout dobrého
stavu vod je úkolem všech. Text byl upřesněn a chyba
(přepis) v listu opatření DYJ30400001 byl opravena.

Upřesnění ke stávajícímu návrhu PDP Dyje - aktualizace původních podkladů v oblasti
VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření
směřujících ke snižování a v oblasti VI.1.9 Opatření ke snížení nepříznivých účinků
sucha. Viz tabulková příloha.

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

Provedena aktualizace stavu opatření, nákladů a
financování, doby realizace dle zaslaných podkladů.

Nově navržená opatření pro PDP Dyje - Propojení vodárenských soustav - 3 opatření,
Kanalizace a ČOV - 9 opatření, Sucho - 4 opatření. Informace k jednotlivým opatřením viz přiložená tabulka.

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

V PDP Dyje vytvořeny nové listy opatření. V kapitole
VI.1.7 celkem 9 LO a v kapitole VI.1.19 celkem 7 LO.

15.06.2021 Obec Křetín

Požadavek na změnu stavu opatření ID DYJ207189 Křetín – výstavba kanalizace a ČOV
na "Nezahájeno".

opatření

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

Stav opatření ID DYJ207189 Křetín – výstavba
kanalizace a ČOV změně na "Nezahájeno".

KÚ Pardubického kraje, Odbor
16.06.2021 ŽPZ, Ing. Vlasák (vedoucí
odboru)

Návrh na zařazení nového opatření do PDP Dyje: Revitalizace Banínského potoka - V ř.
km 0,080 – 0,844 Banínského potoka se navrhuje komplexní revitalizace. Navrženo je
zcela zrušit stávající betonové koryto a vytvořit koryto nové. V rámci celé nivy se
předpokládají vegetační úpravy a umístění mokřadních prvků. Uvažuje se o celkových
úpravách nivy do podoby plochého území. V rámci přípravných a projekčních prací je
třeba vyhodnotit navrhovanou revitalizaci ve vztahu k zajištění odběru vod v jímacím
území Březovského vodovodu.

akceptováno

Jedná se o možné adaptační opatření, které vychází z
projektu "Regionální strategie adaptačních opatření pro
Pardubický kraj" (ReSAO), který je popsán v kap. VIII.
PDP Dyje. Nositelem opatření je Institut
environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA), který
pokračuje zpracováním dalších stupňů projektové
dokumentace a přípravou realizace opatření (předpoklad
do 3 let), proto jsme opatření zařadili do PDP Dyje.

KÚ Pardubického kraje, Odbor
16.06.2021 ŽPZ, Ing. Vlasák (vedoucí
odboru)

Návrh na zařazení nového opatření do PDP Dyje: Revitalizace a přírodě blízká
protipovodňová opatření na Svitavě - Jedná se o eliminaci opatření, která byla
vybudována v souvislosti s výstavbou železniční tratě Praha – Brno (napřímení toku,
přeložení koryta, odříznutí inundace), a úprav spočívajících v zatěsnění koryta
betonovými panely k ochraně odebíraných podzemních vod před vnikem znečištěných
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatnému zlepšení kvality
povrchových vod a současně existují požadavky na dosažení dobrého stavu vod, je
vhodné uvažovat o komplexní revitalizaci toku. Zároveň je třeba důkladně vyhodnotit
všechna rizika jednotlivých opatření, aby nedošlo k ohrožení vodárenského zdroje.
Jednotlivá opatření v konkrétních úsecích toku Svitava jsou popsána v podání IVEA.

Vodárenská akciová společnost,
a.s., Brno, Ing. Haška
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opatření

opatření

opatření mimo
PPO

opatření PPO

email

email

Jedná se o možné adaptační opatření, které vychází z
projektu "Regionální strategie adaptačních opatření pro
Pardubický kraj" (ReSAO), který je popsán v kap. VIII.
PDP Dyje. Nositelem opatření je Institut
environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA). V
neakceptováno,
současné době je zpracovaný ideový záměr opatření. Na
vysvětleno
základě zkušeností není reálné, že by takto rozsáhlé
opatření, které je ve střetu s mnoha dalšími zájmy v
území, mohlo být provedeno v období platnosti 3. PDP
Dyje, proto jsme jej zatím do PDP Dyje jako samostatné
opatření nezařadili.

Poř.
číslo

12

Č.j. připomínky

PM-28602/2021-01

Datum
doručení

16.06.2021

Odesílatel

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Uplatnění obecných připomínek týkajících se formy a přehlednosti PDP, protože obecně
lze konstatovat, že předložená koncepce je obtížně srozumitelná pro ty, kteří se přímo
nepodíleli na jejím vzniku: Tabulka VI.1a uvádí opatření k dosažení cílů pouze formou
PDF čítajícího 41 stran, vekterém se obtížně orientuje. Na konkrétní listy opatření text
kapitoly VI. ani tabulka VI.1aneodkazují, veškeré listy opatření jsou pouze součástí 8
tematicky pojmenovaných složek. Vyhledávání je tak značně nepřehledné. Z pohledu
uživatelů PDP doporučujeme pro zvýšení přehlednosti vytvořit tabulku, která umožní
vyfiltrování všech opatření navržených pro konkrétní vodní útvar, filtrování opatření podle
typu (A/B), kapitoly, stavu opatření atd. Zároveň by prostřednictvím takové tabulky měly
být přístupnéjednotlivé listy opatření. Takové řešení by mohlo být užitečným pracovním
podkladem pro operativu správy vodních toků a pro činnost vodoprávních úřadů a obcí a
rovněž pro vyjádření efektu navržených opatření. Návrhy opatření jsou zobrazeny v
mapách obzvláště hrubého měřítka (např. mapa VI.1.12). Lokalizace konkrétních opatření
je tak velmi obtížná. Z pohledu uživatelů PDPbychom velmi ocenili, kdyby se podařilo
navržená opatření zobrazit např. prostřednictvíminteraktivní mapy. Stav opatření v
formální
tabulce VI.1a je generalizován na „probíhá“, „nezahájeno“ nebo„dokončeno“ (opatření ve
stavu „dokončeno“ působí v tabulce opatření navrhovaných proIII. plánovací období
nelogicky). Pokud se při zpracování PDP pracně shromažďují data o stavu jednotlivých
opatření, proč není tato informace pro jednotlivá opatření v PDP uvedena (např. obdobně
jako v PDP Horního a středního Labe)? Je velmi zásadní rozdíl, zda je např. pro VÚ
zpracována studie proveditelnosti, zda je pro opatření zpracovánadokumentace pro
stavební řízení nebo byla zahájena fyzická realizace opatření. Doporučujeme aplikovat
stejný přístup jako např. v PDP Horního a středního Labe. Obecně by stav „probíhá“
neměl být uváděn u opatření, která jsou součástí např. studie proveditelnosti na úrovni
mnoha vodních útvarů, atp. Stav „probíhá“ u takových opatření (často v případě
revitalizací, PPO atp.) je neodpovídající a často dlouhodobě neměnný. Zároveň je řada
opatření realizována bez zpracované studie proveditelnosti. Návrhová část obsahuje
nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. V této části by bylo užitečné
uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů a kategorií, neboť materiály
operují se zkratkami, jejichž význam je třeba pracně dohledávat.
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Kapitola
plánu

více kapitol

Forma

email

Vypořádání

Komentář

vysvětleno

1. Předpokládáme, že spolu se schválenými PDP, stejně
jako v předchozích plánovacích obdobích, zveřejníme i
excelovou tabulku se všemi dostupnými informacemi,
aby se podle nich opatření dala podle potřeby třídit.
2. Mapy jsou vyhotovené přesně tak, jak je to stanovené
Maketou plánu dílčího povodí.
3. Stav provádění opatření v tabulce VI.1a je uvedený
podle dohod z Pracovních výborů Komise pro plánování
v oblasti vod pro implementaci Rámcové směrnice o
vodách (RSV KPOV); podrobnější uvedení stavu
provádění opatření bude na základě dohody z RSV
KPOV 23. 4. 2010 uvedené v sjednocené tabulce 2.2 v
kapitole 0. PDP (pro vodní útvary se zvláštními cíli).

Poř.
číslo

12

12

12

Č.j. připomínky

PM-28602/2021-02

PM-28602/2021-03

PM-28602/2021-04

Datum
doručení

16.06.2021

16.06.2021

Odesílatel

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Některá navržená opatření k dosažení cílů v rámci PDP Dyje považujeme za
problematická nebo přímo v rozporu s deklarovanými rámcovými cíli pro zlepšení stavu
povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod
a zároveň s
rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability v dílčím
povodí Dyje. To se týká zejména opatření, navržených ke snížení nepříznivých účinků
povodní. Navrhujeme, aby předmětem posouzení a vyhodnocení byly zejména alternativy
dosažení cílů koncepce, tedy posun od technicky pojaté protipovodňové ochrany směrem
k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením (dále ochrana míst určených k přirozeným
rozlivům vod a jejich maximální možné využívání). „Tvrdá“ protipovodňová opatření by
měla být poslední možností, a to pouze v intravilánu obcí, i zde je lepší jít cestou přírodě
opatření
blízkých protipovodňových opatření, dále přistoupit k odstraňování hrází, jezů apod.).
Dále uvádíme příklady problematických opatření, která je třeba v rámci koncepce
vyhodnotit ve vztahu k rámcovým cílům. Tato opatření požadujeme z PDP Dyje odstranit,
dokud nebudou posouzena a projednána se všemi dotčenými subjekty. Protipovodňová
opatření pro povodí Bílého potoka – poldry (DYJ31723211): Je třeba posoudit a zohlednit
přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché retenční
nádrže je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy SN – revitalizace
koryta a potoční nivy, umístění tůní, atd. Návrhy konkrétních protipovodňových opatření zkapacitnění koryta Bílého potoka (DYJ31723212): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě
blízké alternativy řešení PPO.

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Suchá nádrž na Vendolském potoce (DYJ31800028): Je třeba posoudit a
zohlednitpřírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché
nádrže jetřeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy SN – revitalizace
koryta apotoční nivy, umístění tůní, atd. Nedveka, VN Vosovec (DYJ31800005): Záměr
výstavby vodní nádrže (cca 70 ha)doplněn patrně v souvislosti s posledním doplňováním
Generelu LAPV. Požadujemezáměr do PDP nezařazovat, dokud nebude provedeno
posouzení EIA.

Agentura ochrany přírody a
16.06.2021
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Návrhy konkrétních protipovodňových opatření, úsek DYJ_13-05 (DYJ31723222):
AOPK ČR vydala nesouhlasné stanovisko s částí PD pro ÚR, týkající se umístění PPO v
travnaté části nivy řeky Jihlavy od pravého břehu směrem k nádraží ČD. Je třeba
posoudit a zohlednit jiné alternativy řešení PPO.
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opatření

opatření

Kapitola
plánu

opatření PPO

opatření PPO

opatření PPO

Forma

email

email

email

Vypořádání

Komentář

vysvětleno

Jedná se o konstatování názoru AOPK na některá
příkladem uvedená opatření/záměry. V rámci vypořádání
je nezbytné uvést, že plánování v oblasti vod nemá jen
cíle pro zlepšení stavu povrchových, podzemních vod a
vodních ekosystémů, ale také cíle pro hospodaření s
povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání
těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, cíle
pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické
stability, cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a
cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického
sucha. Všechny tyto cíle musí být vyvážené, protože
podle zákona o vodách je plánování v oblasti vod
soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho
účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné
zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí,
snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a
udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely
zásobování pitnou vodou. Požadavek na odstranění
uvedených opatření z PDP Dyje není relevantní, protože
plány dílčích povodí jsou střednědobými koncepcemi a
vyjmenovaná opatření jsou nezbytná k postupnému
dosažení stanovených cílů. Všechna navržená opatření
zřejmě nebudou v období platnosti PDP Dyje provedena,
ale musí v něm být zařazená, aby mohla probíhat jejich
příprava. A právě v průběhu přípravy jednotlivých
opatření, která musí být prováděná podle všech platných
právních předpisů, především v oblasti ochrany přírody a
krajiny, vodního hospodářství a územního plánování,
bude možné je po všech stránkách posoudit a
rozhodnout o jejich konečné podobě.

vysvětleno

Úvod - viz vypořádání připomínky PM-28602/2021-02.
Navržená opatření musí být v PDP Dyje zařazená, aby
mohla probíhat jejich postupná příprava. A právě v
průběhu přípravy jednotlivých opatření, která musí být
prováděná podle všech platných právních předpisů,
především v oblasti ochrany přírody a krajiny, vodního
hospodářství a územního plánování, bude možné je po
všech stránkách posoudit a rozhodnout o jejich konečné
podobě.

vysvětleno

Připomínka se podle obsahu zřejmě vztahuje k opatření
DYJ31723227 nikoliv k opatření DYJ31723222. Návrh
opatření zařazených v plánech vychází z dosud
zpracovaných podkladů. Opatření jsou stále ve stádiu
přípravy. V současné době projektant pro městys Luka
nad Jihlavou zpracoval návrh na úpravu PD pro ÚR
podle připomínky AOPK. Konečné řešení protipovodňové
ochrany bude záviset na reálných možnostech zohlednit
všechny uplatněné požadavky, zejména majetkoprávní
vztahy a podmínku nezhoršení odtokových poměrů.

Poř.
číslo

12

12

12

12

Č.j. připomínky

PM-28602/2021-05

PM-28602/2021-06

PM-28602/2021-07

PM-28602/2021-08

Datum
doručení

16.06.2021

16.06.2021

16.06.2021

16.06.2021

Odesílatel

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Migrační prostupnost vodních toků (DYJ31200002): Jedná se o opatření typu B. Opatření
na obnovu migrační prostupnosti, která jsou obecně velmi přínosná. V tomto listu je však
opatření navrženo pro všechny vodní útvary v dílčím povodí. V této souvislosti
upozorňujeme, že pro území ČR je zpracována Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR
(aktualizace 2020), která obsahuje priority řešení migračních překážek. Opatření na
obnovu migrační prostupnosti jsou velmi individuální a finančně poměrně náročná,
zároveň platí, že ne všechna zprůchodnění migrační překážek mají pouze pozitivní efekt.
Nahodilý výběr řešení migrační prostupnosti v celém dílčím povodí Dyje proto pokládáme
za nevhodný. Požadujeme do návrhu revitalizačních opatření typu A doplnit konkrétní
profily migračních překážek ke zprůchodnění podle přílohy č. 11 Koncepce zprůchodnění opatření
říční sítě ČR (aktualizace 2020), které byly ze strany Povodí Moravy s. p. označeny jako
prioritní k realizaci do roku 2027, konkrétně: Rokytná, profil Rybníky – ř. km 20,67 a
Rokytná, profil Řešice – ř. km 33,43. Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních
toků a nezhoršování hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků
požadujeme doplnit nový list opatření Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních
toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů, viz příloha. Při
přípravě tohoto listu jsme byli inspirováni přístupem Povodí Ohře, s. p., které v Plánu
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe uvádí list opatření se stejným
názvem. Rozšíření tohoto přístupu na dílčí povodí Dyje považujeme za velmi přínosné.

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Revitalizace vodních toků (DYJ31200001): Jedná se o opatření typu B. Revitalizace v
minulosti upravených koryt vodních toků, která jsou obecně bezpochyby přínosným
opatřením. V tomto listu je však opatření navrženo pro všechny vodní útvary v dílčím
povodí.
V této souvislosti upozorňujeme, že ne na všech upravených vodních tocích je třeba
realizovat revitalizační opatření. Jedná se o poměrně nákladná opatření a úseky vodních
toků mají různou prioritu řešení. V některých případech může mít revitalizace koryta i
negativní efekty. Každý jednotlivý úsek původně upraveného vodního toku je potřeba
posuzovat individuálně, proto považujeme takto obecný návrh opatření bez další
lokalizace za nevhodný. Požadujeme doplnit konkrétní návrhy úseků vodních toků k
revitalizaci (např. Revitalizace Oslavy pod Novým Veselím, Revitalizace Oslavy mezi
Matějovským a Veselským rybníkem, Zrušení jezu na Fryšávce nad Jimramovem,
Odtrubnění levostranného přítoku Pavlásky v Pusté Rybné). Zároveň si dovolujeme
upozornit, že takto obecně formulovaný LO Revitalizací vodních toků není součástí
žádného PDP v působnosti ostatních Podniků Povodí. Je pozoruhodné, že zlepšení
hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků v dílčím povodí Dyje nelze řešit
výběrem úseků vodních toků k renaturaci, zatímco návrhy PDP v působnosti všech
ostatních Podniků Povodí úseky vodních toků k renaturaci navrhují. Zvláště když Povodí
Moravy s. p. má již zkušenosti i s velmi zdařilou řízenou renaturací řeky Moravy u
Štěpánova.

opatření

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Považují za vhodné zařadit mezi staré ekologické zátěže (opatření kapitoly VI.1.10) také
bývalou skládku nebezpečných odpadů v k.ú. Babice nad Svitavou (umístění skládky viz
https://mapy.cz/s/cejonugote).

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Nesrovnalosti v rámci konkrétních opatření: Revitalizace Jedlovského potoka v ř.km
7,840-9,320 (DYJ31201013): U opatření je v rámci položky „Chráněná oblast, na kterou
má opatření zlepšující efekt“ chybně uvedeno: EVL Údolí Oslavy a Chvojnice, MZCHÚ U
Milíčovska.Svratka, Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka
formální
(DYJ31201051): opatření již bylo zrealizováno.VN Moravský Lačnov (DYJ31201014): je v
LO chybně popsán vodní útvar jako Třešťskýpotok od pramene po ústí do toku Jihlava a
mapový zákres zcela neodpovídá uváděnékilometráži.
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opatření

Kapitola
plánu

opatření mimo
PPO

opatření mimo
PPO

opatření mimo
PPO

opatření mimo
PPO

Forma

Vypořádání

Komentář

email

Obecný list opatření typu B DYJ31200002 (migrace) je v
PDP zařazený proto, aby bylo v době platnosti PDP Dyje
umožněno provádět taková opatření v případě, když
taková potřeba nastane (např. při rekonstrukcích jezů
atd.), nejedná se tedy o nahodilý výběr. O "Koncepci
zprůchodnění říční sítě ČR 2020)" samozřejmě víme,
protože jsme se podíleli na její tvorbě. Do listu opatření B
DYJ31200002 jsme doplnili přehled migračních překážek
"Koncepcí" označených k realizaci do r. 2027 s
akceptováno, vyznačením těch, které jsou ošetřeny konkrétními listy
opatření typu A. Odkazy na "Koncepci" byly doplněné
vysvětleno,
neakceptováno také do podkladů PDP (v kap. 0.5) a do textu kapitoly
VI.1.12. Požadavek na zařazení nového listu opatření
typu B "Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních
toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších
vodních organizmů" jsme nezapracovali, protože v něm
obsažený popis současného stavu i možná vhodná
opatření jsou již dostatečně uvedeny v listech opatření
CZE31200004, DYJ31200002 a DYJ30700001 "Správné
postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního
prostředí".

email

vysvětleno

Obecný list opatření typu B DYJ31200001 (revitalizace)
je v PDP zařazený proto, aby bylo v době platnosti PDP
Dyje umožněno provádět taková opatření v případě, když
taková potřeba nastane (např. při řešení pozemkových
úprav, souvisejících opatření protipovodňové ochrany
sídel, atd.). Požadavek zařadit další 4 opatření typu
revitalizace v Kraji Vysočina nepovažujeme za vhodné,
protože v PDP Dyje je již celá řada opatření typu
revitalizací, některá už z prvních plánů povodí a ta se
postupně připravují. Je potřeba si uvědomit, jak je
příprava těchto opatření náročná a zdlouhavá,
především pak majetko-právní vypořádání potřebných
pozemků. To je hlavní důvod, proč se v současné době
provádí opatření navržená už v letech 2005-2009. Výběr
konkrétních úseků vodních toků vhodných k renaturaci
by byl značně obsáhlý, proto jako vhodnější vidíme
plošně uplatňovat pro zlepšování hydromorfologických
parametrů vodních toků zásady uvedené v obecném listu
opatření DYJ30700001 Správné postupy v oblasti
ochrany vod jako složky životního prostředí.

vysvětleno

Požadavek zařadit sanaci staré skládky odpadů
"Březinka" v k.ú. Babice n. Svitavou, která není zařazená
v databázi SEKM, byla projednána 17. 6. 2021 se
SCHKO Moravský Kras s výsledkem: Vzhledem k
současnému stupni přípravy zatím do PDP Dyje
nezařazovat.

akceptováno

Chybné uvedení zlepšujícího efektu opatření
Revitalizace Jedlovského potoka v ř. km 7,840-9,320
(DYJ31201013) na chráněné oblasti EVL Údolí Oslavy a
Chvojnice + MZCHÚ PR U Milíčovska bylo opraveno.
Dokončené opatření Svratka, Revitalizace starého
ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka
(DYJ31201051) bylo z kapitoly VI. odstraněno.
Chybně uvedený vodní útvar a lokalizace u opatření
DYJ31201014 VN Moravský Lačnov - bylo opraveno.

email

email

Poř.
číslo

Č.j. připomínky

Datum
doručení

Odesílatel

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR Praha, Ing. Pešout

Typ
připomínky

Obsah připomínky

Kapitola
plánu

Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování
hydromorfologického
a ekologického stavu vodních toků požadujeme doplnit nový list opatření Ochrana
stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a
dalších vodních organizmů, viz příloha. Při přípravě tohoto listu jsme byli inspirováni
přístupem Povodí Ohře, s. p., které v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních
opatření
přítoků Labe uvádí list opatření se stejným názvem. Rozšíření tohoto přístupu na dílčí
povodí Dyje považujeme za velmi přínosné. Dále požadujeme do PDP Dyje doplnit
prioritní řešení zprůchodnění migračních překážek v úsecích vymezených Koncepcí
zprůchodnění říční sítě ČR jako mezinárodní, národní
a regionální prioritní koridory. Návrh doplnění jsme zapracovali do nového listu opatření
uvedeného v příloze.

opatření mimo
PPO

email

opatření

opatření PPO

email

12

PM-28602/2021-09

16.06.2021

13

PM-29697/2021-01

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr.
17.06.2021 Ing. Tůma (ředitel pro správu
povodí)

Doplnit obecný list opatření typu B „Správné postupy v oblasti ochrany před
povodněmi“. Píše se o něm v části V.1.3.4 na str. 12, ale ve složce listů opatření
typu B zřejmě nedopatřením chybí.

13

PM-29697/2021-04

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr.
17.06.2021 Ing. Tůma (ředitel pro správu
povodí)

Doplnit opatření (list opatření typu A) pro opatření „Rokytná, ř. km 20,655 jez Rybníky
„Drápalův mlýn“ – zprůchodnění jezu“, které je připravované k realizaci v letech 20222025. Doplnit opatření (list opatření typu A) pro opatření „Rokytná, ř. km 33,436 jez
Rešice „Spálený mlýn“ – zprůchodnění jezu“, které je připravované k realizaci v letech
2022-2025.

opatření

opatření mimo
PPO

13

PM-29697/2021-05

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr.
17.06.2021 Ing. Tůma (ředitel pro správu
povodí)

Doplnit opatření (list opatření typu A) „Hluboké Dvory, výstavba kanalizace a ČOV"
ORP Tišnov.

opatření

PM-29095/2021-01

Ministerstvo životního prostředí,
18.06.2021 Odbor ochrany vod, Praha, Mgr.
Záruba (ředitel odboru)

Plány dílčích povodí v kapitole V.2.1 popisují pokrok v řešení problematiky sucha a co
obsahuje novela vodního zákona. Požadujeme aktualizovat text ve smyslu, že novela
vodního zákona byla přijata a dále požadujeme doplnit, že „krajské plány pro zvládání
sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna
2023. Počátkem června 2021 byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a
Ministerstva životního prostředí, která představuje základní východiska a postup při
tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“.

PM-29095/2021-02

Ministerstvo životního prostředí,
18.06.2021 Odbor ochrany vod, Praha, Mgr.
Záruba (ředitel odboru)

Ministerstvo životního prostředí,
18.06.2021 Odbor ochrany vod, Praha, Mgr.
Záruba (ředitel odboru)
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14

14

PM-29095/2021-03

Forma

Vypořádání

Komentář

Duplicita s připomínkou PM-28602/2021-05. Požadavek
na zařazení nového listu opatření typu B "Ochrana
stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování
podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů"
neakceptováno jsme nezapracovali, protože v něm obsažený popis
současného stavu i možná vhodná opatření jsou již
dostatečně uvedeny v listech opatření CZE31200004,
DYJ31200002 a DYJ30700001 "Správné postupy v
oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí".

akceptováno

Doplněn chybějící list opatření typu B.

email

akceptováno

Vytvořeny nové listy opatření typu A DYJ31208028 Rokytná, zprůchodnění jezu Rybníky v ř. km 20,670 a
DYJ31208029 - Rokytná, zprůchodnění jezu Rešice v ř.
km 33,430 (kapitola VI.1.12).

opatření mimo
PPO

email

akceptováno

Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30701592
Hluboké Dvory - výstavba kanalizace a ČOV.

formální

hydrologické
extrémy

email

akceptováno

Požadované doplnění textu bylo doplněné do kapitol
PDP V.2.3 Nebezpečí výskytu období sucha a
nedostatku vody

Požadujeme uvedení textu PDP a dokumentace oblasti s významným povodňovým
rizikem, kde se používají citace z nebo odkazy do Plánu pro zvládání povodňových rizik,
do souladu s aktuálním zněním Plánu pro zvládání povodňových rizik (např. citace cílů
uvedených v kapitole 5, odkazy na tabulku 4.1).

formální

hydrologické
extrémy

email

akceptováno

Do kapitol V.1.3.4 PDP byly doplněné cíle
protipovodňové ochrany pro oblasti s významnými
povodňových riziky podle plánu pro zvládání
povodňových rizik.

Připomínka ke kapitole „V.1.4.2. Aktualizace map povodňového nebezpečí a
povodňových
rizik“: V textu je uvedeno „Výstupy tvorby těchto map jsou od 23. 12. 2013 zveřejněny
studií ve formě interaktivního prohlížeče, včetně technických zpráv.“ Navrhujeme tento
text přeformulovat nebo vypustit, protože se jedná o text k 1. plánovacímu období, což
není v souladu s názvem kapitoly a z textu to není patrné.
v tzv. Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
na stránkách https://cds.mzp.cz/. Zde jsou k dispozici veškeré výstupy z výše uvedených

formální

hydrologické
extrémy

email

akceptováno

Nevhodná formulace byla z textu kapitol V.1.4.2 PDP
odstraněná.
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