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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Identifikační údaje: 

Název: Vodohospodářská politika Ministerstva zemědělství do roku 2015  

 

Charakter koncepce:  

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 (dále jen 

„KVP“) je základním koncepčním dokumentem, který definuje budoucí rámec, strategii  

a základní cíle České republiky v oblasti vodohospodářské politiky v návrhovém období  

do roku 2015. Pro jednotlivé oblasti (Ochrana vod jako sloţky ţivotního prostředí, Ochrana 

před povodněmi a Vodohospodářké sluţby) definuje vize, priority, cíle a opatření vedoucí 

k jejich naplnění. 

 

Umístění:   Česká republika 

Předkladatel:   Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky  

a protipovodňových opatření 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 26. 7. 2011 zveřejněním informace o oznámení 

koncepce v Informačním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód 

koncepce MZP118K. Informace o oznámení a oznámení koncepce byly rovněţ zveřejněny 

na úředních deskách krajských úřadů. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána 

také dotčeným správním úřadům. 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

a integrované prevence, oddělení SEA, obdrţelo vyjádření celkem od 31 subjektů. 

Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly vyuţity jako podklad pro vydání 

tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření budou předány předkladateli 

koncepce k vyuţití.  
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Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdrţených k oznámení koncepce 

provedlo Ministerstvo ţivotního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 

zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem: 

Vodohospodářská politika Ministerstva zemědělství do roku 2015 je koncepcí, která 

naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpracováno 

vyhodnocení vlivů této koncepce na ţivotní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení 

§ 10e zákona. 

Vyhodnocení poţadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných poţadavků 

daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí 

ze zjišťovacího řízení, zejména: 

 

1. Vyhodnotit, zda je KVP v souladu s relevantními krajskými a celostátními 

koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Státní politikou 

ţivotního prostředí, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státním programem 

ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií udrţitelného rozvoje ČR, vodohospodářskými 

koncepcemi, plány oblastí povodí, plány odpadového hospodářství). 

2. Vyhodnotit, zda SPŢP zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. 

3. Posoudit, jak realizace opatření KVP zohledňuje ochranu zvláště chráněných území, 

ptačích oblastí, Evropsky významných lokalit, zvláště chráněných a vzácných druhů 

rostlin, ţivočichů a hub, prvků ÚSES, předmětů ochrany soustavy Natura 2000  

a zhodnotit moţný vliv realizace na úroveň biodiverzity. 

4. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci 

negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000. 

5. Posoudit zda KVP respektuje schválené plány péče o zvláště chráněná území. 

6. V souvislosti s realizací opatření posoudit moţné vlivy KVP na zemědělskou půdu. 

7. V souvislosti s realizací opatření posoudit moţné vlivy KVP na krajinný ráz, 

významné krajinné prvky, přírodní parky a estetickou hodnotu. 

8. V souvislosti s realizací opatření posoudit moţné vlivy KVP na vodní ekosystémy  

a vodní reţim (podpora malých vodních elektráren). Posoudit, zda je brán v patrnost  

u tekoucích povrchových vod ve vodním toku parametr „minimální zůstatkový 

průtok“. 

9. V souvislosti s realizací opatření navrhnout varianty s vyloučením nebo minimalizací 

budování technických protipovodňových opatření. 

10. V souvislosti s realizací opatření posoudit moţné vlivy KVP na moţnou fragmentaci 

krajiny, a to nejenom v chráněných územích. Posoudit, zda je zachována migrační 

průchodnost pro organismy ve volné krajině a schopnost zadrţení vody v území. 

11. Posoudit, zda a jak KVP zohledňuje památkovou ochranu. 

12. Vyhodnotit moţné vlivy přesahující hranice ČR. 

13. Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŢP obdrţelo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení KVP vypořádat. 
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Jelikoţ příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále téţ jen 

„zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

V hodnocení poţadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíţe 

specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní 

připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. 

  V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, poţadujeme uvedení jasného 

výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. 

Dále poţadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na ţivotní prostředí 

a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně 

navrţení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, 

sníţení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se můţe lišit k jednotlivým variantám. 

 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 

návrhů koncepce, jejichţ nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  

pro předloţení na 3 ks v tištěné podobě a 3 ks v elektronické podobě na CD. 

   

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

a  integrované prevence 

                                                                                                  (otisk úředního razítka) 
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Přílohy:  obdrží  předkladatel 

Kopie vyjádření obsahující připomínky ke koncepci: 

1) kopie vyjádření Správy CHKO Ţďárské vrchy   

2) kopie vyjádření Správy CHKO Orlické hory  

3) kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku 

4) kopie vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty 

5) kopie vyjádření Správy CHKO Kokořínsko 

6) kopie vyjádření Správy CHKO Český Kras 

7) kopie vyjádření Správy CHKO Slavkovský Les 

8) kopie vyjádření Ředitelství ČIŢP 

9) kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky 

10) kopie vyjádření MŢP, OVSS VI 

11) kopie vyjádření MŢP, OVSS II 

12) kopie vyjádření MŢP, OVSS II 

13) kopie vyjádření MŢP, odboru ochrany vod 

14) kopie vyjádření MŢP, odboru zvláště chráněných částí přírody 

15) kopie vyjádření KÚ KHK, odboru posuzování vlivů na ŢP a integrované prevence 

16) kopie vyjádření člena rady LBK pro rezort zemědělství a ţivotního prostředí 

17) kopie vyjádření KÚ LBK 

18) kopie vyjádření člena rady hl. m. Prahy  

19) kopie vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí 

20) kopie vyjádření KÚ ZLK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

21) kopie vyjádření KÚ KVK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

22) kopie vyjádření KÚ OLK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

23) kopie vyjádření KÚ MSK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

24) kopie vyjádření náměstka hejtmanky KÚ ÚSK 

25) kopie vyjádření KÚ JMK, odboru ţivotního prostředí 

26) kopie vyjádření uvolněného člena zastupitelstva KÚ KVK 

27) kopie vyjádření KÚ PAK, odboru integrované prevence 

28) kopie vyjádření Českého Báňského úřadu v Praze 

29) kopie vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

30) kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice 

31) kopie vyjádření Unie pro řeku Moravu 


