
Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

20.2.2015
Ing. arch. Zita 
Řehůřková

PM001_2015_02_20 - 
012092/2015

Žádost o prověření informací uvedených v listu opatření DYJ207077. zapracováno List opatření DYJ207077 bude doplněn o zpřesňující informace.

7.5.2015 Město Židlochovice
PM004_2015_05_07 - 

024218/2015
Doplnění opatření s názvem "Protipovodňová ochrana města 
Židlochovice - III. etapa" do PDP Dyje.

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření DYJ217017 a zařazen do PDP Dyje

14.5.2015 ČEVAK a.s.
PM006_2015_05_06 - 

025623/2015
Návrh na navýšení objemu nákladů u vodních útvarů - DYJ_0070 - 
omezení obsahu fosforu

odmítnuto
Problematika je řešená v dílčím povodí Dyje obecnými listy opatření typu "B" 
pro povodí vodárenských nádrží i pro všechny ostatní vodní útvary 
povrchových vod bez uvedení nákladů.

21.5.2015
Svazek Region 

Židlochovice
PM008_2015_05_21 - 

026908/2015
Žádost o zapracování záměru Revitalizace Šatavy do Plánu dílčího 
povodí Dyje.

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky)

21.5.2015
Městský úřad Polička, 
OÚPR a ŽP, vodní a 

odpadové hospodářství

PM009_2015_05_21 - 
027033/2015

Doplnit do PDP Dyje list opatření typu "B" u útvaru DYJ_0510 Křetínka, 
kde bude PPO řešena pouze prostřednictvím přírodě blízkých 
protipovodňových opatření.

odmítnuto

Požadavek neakceprujeme. Vyloučení možnosti provádět technická 
protipovodňová opatření by v době platnosti PDP Dyje zabránilo provést 
dlouhodobě připravovanou protipovodňovou ochranu v současně 
zastavěných částech sídel. Do PDP Dyje nebude zapracováno.

21.5.2015 Městys Brankovice
PM010_2015_05_21 - 

026936/2015
Žádost o zařazení  připravovaného PPO - suchého poldru na 
Litenčickém potoce, do PDP Dyje.

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje 
(do tabulky)

27.5.2015 Obec Lhota Rapotina
PM012_2015_05_27 - 

028163/2015
Žádost o zařazení akce s názvem "Lhota Rapotina - odlehčovací průleh 
do potoku Bělá" do návrhu opatření PDP Dyje.

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje 
(do tabulky)

28.5.2015 Město Letovice
PM013_2015_05_28 - 

027720/2015
Žádost o zařazení akce protipovodňových úprav řeky Svitavy v 
Letovicích - II. etapa do plánů dílčích povodí.

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje 
(do tabulky)

21.5.2015 EKOEKO, s.r.o.
PM015_2015_05_21 - 

026994/2015
Realizace protipovodňových opatření v Dačicích zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření DYJ217016 a zařazen do PDP Dyje

Seznam p řipomínek podaných k návrhu Plánu díl čího povodí Dyje

Zpráva o vyhodnocení p řipomínek ve řejnosti podaných k návrhu Plánu díl čího povodí Dyje

Návrh Plánu dílčího povodí Dyje (dále jen PDP Dyje) byl v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle ustanovení § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,                   
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění předložen veřejnosti k připomínkování. Návrh plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22. prosince 2014 v listinné podobě u Povodí Moravy, s.p.                                     
a v elektronické podobě na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. http://pop.pmo.cz/.

Připomínky k vystavenému návrhu plánu bylo možno podávat ve lhůtě 6 měsíců ode dne vystavení tj. do 22. června 2015 v písemné podobě na Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na adresu povodí Moravy, s.p. 
pdp2015@pmo.cz. K termínu pro podávání připomínek tj. k 22. červnu 2015, předložilo své podněty a návrhy na úpravy a doplnění návrhu PDP Dyje celkem 41 právnických a fyzických osob (subjektů). Z toho 33 připomínek bylo 
směřováno pouze k návrhu PDP Dyje a 8 připomínek směřovalo k oběma zveřejněným návrhům plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Moravy, s.p.

Podněty a návrhy na úpravy a doplnění k návrhu PDP Dyje byly různě rozsáhlé, často podnět od jednoho subjektu obsahoval více než jednu připomínku. Z tohoto důvodu bylo skutečně předáno 70 jednotlivých připomínek. Z nich byly                         
4 od ministerstev (MZe), 11 z krajských úřadů, 1 od městského úřadu, 11 od měst a obcí, 3 od správců vodních toků, 3 od vodárenských společností, 5 od konkrétních fyzických osob a 32 od ostatních právnických osob (a sdružení).

Předkladatel návrhu PDP Dyje, kterým je Povodí Moravy, s.p., posoudil obdržené připomínky a se zpracovatelem plánu provedl, na základě akceptovaných relevantních připomínek, úpravy v PDP Dyje. Podstatná většina připomínek 
byla do PDP Dyje zapracována. Nebylo však možné vyhovět všem předloženým připomínkám, neboť některé připomínky byly protichůdného charakteru nebo přesahovaly úroveň PDP Dyje, danou vodním zákonem a prováděcí 
vyhláškou o plánování v oblasti vod.

Seznam připomínek a způsob jejich vyhodnocení je uveden v následující tabulce s názvem „Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje“.
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

2.6.2015
LČR, s.p. LZ 
Židlochovice

PM020_2015_06_02.pdf Zařazení revitalizačních opatření do PDP Dyje zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky)

9.6.2015 Město Lanžhot
PM026_2015_06_09 - 

030309/2015
Zařazení opatření "Revitalizace území v prosotru Šlajsa" do PDP Dyje zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky)

10.6.2015
Povodí Moravy, s.p., 
Závod Středí Morava

PM028_2015_06_10 - 
031050/2015

Zapracování revitalizačních akcí do PDP Dyje zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky)

10.6.2015
ATELIER FONTES, 

s.r.o.
PM032_2015_06_10 - 

031062/2015
Zapracování revitalizačních akcí do PDP Dyje zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 a do 
obecného listu opatření pro PBPPO DYJ212504 v PDP Dyje (do tabulky)

12.6.2015 AOPK
PM038_2015_06_12 - 

031781/2015
Žádost o doplnění opatření typu A i B (uvedených tabelárně) do PDP 
Dyje

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky). Byly vytvořeny nové listy opatření DYJ207323 a 
DYJ207326.

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM046_2015_06_16 - 
031736/2015 - 1

Připomínky k PDP Dyje - body 1-4 - oprava chybných informací v PDP zapracováno Chyby v textech byly opraveny a zapracovány.

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM046_2015_06_16 - 
031736/2015 - 2

Připomínky k PDP Dyje - body 5-7 - úprava a doplnění listů opatření do 
kapitoly VI.1.7 oprava chybných informací

zapracováno
Byl vyhotoven nový list opatření DYJ207327 a zařazen do PDP Dyje. U 
ostatních listů opatření provedena úprava a doplnění podle připomínek 
zkušeností správce povodí a PRVK Zlínského kraje.

16.6.2015 VaK Kroměříž, a.s.
PM048_2015_06_16 - 

032305/2015
Připomínky k jednotlivým konkrétním listům opatření z kapitoly VI.1.7 z 
PDP Dyje

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření DYJ207328 a zařazen do PDP Dyje.

18.6.2015 Niva Svratky o.p.s.
PM056_2015_06_18 - 

032932/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizace starého 
ramene řeky Svratky v k.ú. Moravská Svratka“ do PDP Dyje

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP 
Dyje (do tabulky)

18.6.2015 Obec Dolní Bojanovice
PM058_2015_06_18 - 

033077/2015
Zařazení protipovodňového opatření s názvem „Prušánka, Dolní 
Bojanovice - přírodě blízká PPO a revitalizace toku“ do PDP Dyje

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření DYJ212213 a zařazen do PDP Dyje.

19.6.2015 Filip Šálek
PM060_2015_06_19 - 

033196/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizační opatření v 
EVL Niva Dyje a EVL Soutok-Podluží“ do PDP Dyje

zapracováno
Již bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v 
PDP Dyje (do tabulky) na základě připomínky LČR, s.p. LZ Židlochovice.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 1

Připomínka ke Kap 0. Úvod zapracováno
Připomínky zapracovány. Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice je 
uvedený v kapitole VIII.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 2

Připomínka ke Kap. I. Charakteristiky dílčího povodí Dyje zapracováno Připomínky zapracovány.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 3

Připomínka ke Kap. II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod zapracováno
Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice je uvedený v kapitole VIII. 
jako jeden z podkladů. Úprava textu k Dolní Rožínkce - zapracována.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 3

Připomínka k SEZ - Na horách, k.ú. Nový Rychnov (Kap. II. a kap. VI) zapracováno

Všechny zmínky o SEZ - Na horách, k.ú. Nový Rychnov včetně listu opatření 
DYJ210016 v PDP Dyje zůstanou, protože možnost jeho nepříznivého vlivu 
na vodní prostředí, i přes již dokončenou sanaci, nadále trvá. Rozporné 
informace byly sjednoceny.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 4

Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.7 - listy opatření 
typu "A"

zapracováno Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 5

Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.3 - vodárenské 
nádrže - listy opatření typu "B"

zapracováno Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.
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doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 6

Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.10 - SEZ zapracováno
Uvedené listy opatřeníDYJ210003, DYJ210009 jsou uvedeny jak v tabulce 
VI.1.10d, tak i v tabulce VI.1.10b, ovšem zde pod "starým" ID list opatření z 
POP.

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 7

Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - vytvořit list opatření 
záplavová území

zapracováno
Zpracování záplavových území je uvedeno v obecném listu opatření 
DYJ218503 v PDP Dyje

19.6.2015
KÚ Kraje Vysočina, 

Odbor ŽP a 
zemědělství

PM062_2015_06_19 - 
033222/2015 - 8

Připomínka ke Kap. VIII Doplňující údaje zapracováno Připomínky zapracovány.

22.6.2015
Svaz podnikatelů pr 
využití energetických 

zdrojů

PM066_2015_06_22 - 
033399/2015 - 1

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Dyje - bod 1

zapracováno Text v PDP Dyje byl opraven.

22.6.2015
Svaz podnikatelů pr 
využití energetických 

zdrojů

PM066_2015_06_22 - 
033399/2015 - 2

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Dyje - bod 2

nezapracováno
Pojem "renaturace" se v posledních letech stal běžně používaným termínem, 
jak ve vodním hospodářství, tak v ochraně přírody a krajiny. Proto 
připomínku považujeme za irelevantní.

22.6.2015
Svaz podnikatelů pr 
využití energetických 

zdrojů

PM066_2015_06_22 - 
033399/2015 - 3

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Dyje - bod 3

nezapracováno Připomínka k legislativě - bude vypořádána v rámci NPP Dunaje.

22.6.2015 Obec Borová
PM070_2015_06_22 - 

033342/2015
Zařazení opatření s názvem „Odvádění a čištění odpadních vod DSO 
Oldřiš - Borová“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Dyje

zapracováno Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření DYJ207130.

22.6.2015 Obec Oldřiš
PM071_2015_06_22 - 

033338/2015
Zařazení opatření s názvem „Odvádění a čištění odpadních vod DSO 
Oldřiš - Borová“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Dyje

zapracováno Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření DYJ207130.

22.6.2015 Ing. Pavel Bíza
PM072_2015_06_22 - 

033339/2015
Připomínka ke Kapitole V. Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

19.6.2015
IMOS develpopment, 

uzavřený ivestiční fond, 
a.s.

PM073_2015_06_19 - 
033274/2015 - 1

Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

19.6.2015
IMOS develpopment, 

uzavřený ivestiční fond, 
a.s.

PM073_2015_06_19 - 
033274/2015 - 2

Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské politiky 
a protipovodňových 

opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 1

Požadavek na výběr priorotních opatření v souladu se seznamem 
opatření v PDP

nezapracováno
Termín "prioritní opatření" není v plánech dílčích povodí používán, poprvé byl 
nově použitý v návrzích národních plánů povodí. Připomínka se proto týká 
NPP Dunaje a její vypořádání by měl provést zpracovatel NPP Dunaje.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské politiky 
a protipovodňových 

opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 2

Požadavek na odhad stavu 2015 a 2021 v PDP byl v souladu s NPP. 
Návrh výjimek bude v PDP převzat z NPP.

bude zapracováno
Odhady stavu vodních útvarů k r. 2015 i k r. 2021 a na základě nich 
uplatněné výjimky (obojí bylo řešeno v NPP) budou do PDP převzaty z NPP 
Dunaje.

Povodí Moravy, s.p.
Útvar 206 - VH - plánování 3 / 6

Seznam připomínek k PDP Dyje
8/2015



Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské politiky 
a protipovodňových 

opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 3

Připomínky k listu opatření s názvem "Průzkumný monitoring". zapracováno

List opatření na průzkumný monitoring obsahuje odhad nákladů. Požadavek 
na uvedení jednotlivých vodních útvarů a sledovaných ukazatelů do tohoto 
listu opatření, bez znalosti hodnot přirozeného pozadí, považujeme za 
irelevantní, protože průzkumným monitoringem, jak je správně uvedeno v 
záznamu z PV KPOV z 28. 4. 2015, nelze zjišťovat přirozené pozadí ani 
atmosférickou depozici. Teprve se znalostí hodnot přirozeného pozadí lze 
zodpovědně stanovit skutečně nevyhovující VÚ a v nich navrhnout a provést 
průzkumný monitoring k dohledání antropogenních vlivů.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské politiky 
a protipovodňových 

opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 4

List opatření Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba 
zahrnout do listu opatření na průzkumný monitoring.

nezapracováno

List opatření Přirozené pozadí považujeme za velmi důležitý a v žádném 
případě nesouhlasíme s jeho zrušením. Tento list je úzce pro propojen s 
Listem opatření Průzkumný monitoring, ale nemůže jím být nahrazován, 
protože průzkumný monitoring nemá sloužit ke stanovení přirozeného 
pozadí. Měl by naopak sloužit k eliminaci nákladů na realizaci průzkumného 
monitoringu, kdy na základě stanoveného přirozeného pozadí nejdříve 
„odečteme přirozené pozadí“ u nevyhovujících ukazatelů a následně 
průzkumný monitoring stanovíme pouze pro VÚ, které i po tomto odečtu 
nedosáhnou dobrého stavu.  Lze využít příkladů z jiných států – např. 
Slovenské republiky. 

23.6.2015 ŽSD INVEST
PM078_2015_06_23 - 

033613/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

23.6.2015 ŽSD INVEST
PM078_2015_06_23 - 

033613/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

23.6.2015 WHITE and RED, a.s.
PM079_2015_06_23 - 

033791/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

23.6.2015 WHITE and RED, a.s.
PM079_2015_06_23 - 

033791/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

23.6.2015
Správa Národního 

parku Podyjí
PM081_2015_06_23 - 

033615/2015 - 1
Připomínka k zařazení útvarů povrchových vod D016, D017 a D018 
mezi přirozené vodní útvary.

nezapracováno

Obdobný požadavek vzešel z jednání ČR-Rakousko k plánům povodí v 
listopadu 2014. Povodí Moravy, s.p., požadovalo po garantovi metodiky 
určování HMWB - MŽP výjimku, aby oba vodní útvary pod VD Vranov nad 
Dyjí mohly být určeny za HMWB a jejich ekologický stav přehodnocen na 
ekologický potenciál. Do doby možných úprav návrhu PDP Dyje jsme od 
MŽP neobdrželi příslušné rozhodnutí, proto zůstává původní určení obou 
vodních útvarů jako přirozených.

23.6.2015
Správa Národního 

parku Podyjí
PM081_2015_06_23 - 

033615/2015 - 2
Připomínky ke kapitole I.2.4. zapracováno Text byl upraven podle připomínky.

23.6.2015
Správa Národního 

parku Podyjí
PM081_2015_06_23 - 

033615/2015 - 3
Připomínky ke kapitole II.1. povrchové vody. zapracováno Text byl upraven podle připomínky.

23.6.2015
Správa Národního 

parku Podyjí
PM081_2015_06_23 - 

033615/2015 - 4
Připomínky ke kapitole III. Monitoring a hodnocení stavu nezapracováno

Monitoring biologických ukazatelů je v NP Podyjí nastaven stejně jako v 
ostatních vodních útvarech.
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23.6.2015
Správa Národního 

parku Podyjí
PM081_2015_06_23 - 

033615/2015 - 5
Připomínky ke kapitole IV: Cíle zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí byly z 
textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ207501. Text byl 
upraven podle připomínky.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 1
Obecná připomínka k PDP Dyje nezapracováno

Jedná se o konstatování stavu vztahu vodního hospodářství, energetiky a 
ochrany přírody.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 2
Konkrétní připomínka k PDP Dyje - bod 1 - kapitola Úvod, str. 8 nezapracováno Nutno upravit text v NPP Dunaje. Zapracuje zpracovatel NPP Dunaje.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 3
Konkrétní připomínka k PDP Dyje - bod 2 nezapracováno

Jedná se o konstatování stavu. Všechny požadavky se zohledňují při 
projednávání změn manipulačních řádů.

23.6.2015

Asociace pro vodu ČR, 
odborná skupina 

Odvodňování 
urbanizovaných území

PM084_2015_06_23 - 
033740/2015

Legislativní připomínky k jednotlivým kapitolám PDP Dyje nezapracováno Vypořádáno v rámci národních plánů povodí

22.6.2015 Bc. Tibor Beneš, MSc.
PM086_2015_06_22 - 

033568/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

22.6.2015 Bc. Tibor Beneš, MSc.
PM086_2015_06_22 - 

033568/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

24.6.2015
Rybníkářství Pohořelice 

a.s.
PM089_2015_06_24 - 

034011/2015
Připomínky k PDP Dyje - 4 připomínky. nezapracováno

V PDP Dyje jsme připomínkovanou problematiku nenašli. Připomínky jsou 
tedy irelevantní.

24.6.2015
Asociace brněnských 

architektů a stavitelů, z. 
s.

PM097_2015_06_24 - 
034015/2015 - 1

Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

24.6.2015
Asociace brněnských 

architektů a stavitelů, z. 
s.

PM097_2015_06_24 - 
034015/2015 - 2

Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

24.6.2015 VAS a.s.
PM099_2015_06_24 - 

033985/2015
Úprava/vyřazení listů opatření z kapitoly VI.1.7. z PDP Dyje zapracováno Připomínky zapracovány.

22.6.2015 Randora a.s.
PM100_2015_06_22 - 

033422/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

22.6.2015 Randora a.s.
PM100_2015_06_22 - 

033422/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.
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22.6.2015 Oltec a.s.
PM101_2015_06_22 - 

033420/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

22.6.2015 Oltec a.s.
PM101_2015_06_22 - 

033420/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

22.6.2015 JET IMPERA, a.s.
PM102_2015_06_22 - 

033566/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - správné postupy

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v 
záplavových územích, za stanovených podmínek. 

22.6.2015 JET IMPERA, a.s.
PM102_2015_06_22 - 

033566/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - záplavová území

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

23.6.2015 Statutární město Brno
PM103_2015_06_23 - 

033588/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. 
Požadavek udržet dosud nezastavěná záplavová území pro možnost rozlivů 
povodní je obecným preventivním opatřením k tomu, aby se nezhoršovaly 
odtokové poměry a nezvyšovalo povodňové riziko v současně zastavěných 
územích níže na vodních tocích. Text byl vhodně upraven.

23.6.2015 Statutární město Brno
PM103_2015_06_23 - 

033588/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - minimální vzdálenost inženýrských sítí

zapracováno Text byl vhodně upraven.

23.6.2015 Statutární město Brno
PM103_2015_06_23 - 

033588/2015 - 3
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - pojmy

zapracováno Text byl vhodně upraven.

24.6.2015
Povodí Moravy, s.p., 

Závod Dyje
PM104_2015_06_24 - 

033991/2015

Doplnění listů opatření s názvy „Modernizace systému ochrany vodního 
zdroje VN Hubenov, Jiřínský přivaděč“, „Modernizace systému ochrany 
vodního zdroje VN Hubenov, Jedlovský přivaděč“ a „Modernizace 
systému ochrany vodního zdroje VN Vír, pevná norná stěna na konci 
vzdutí“ do PDP Dyje.

zapracováno
Byly vyhotoveny nové listy opatření DYJ203110, DYJ203111 a DYJ203112 a 
zařazeny do PDP Dyje.
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