Povodí Moravy, s. p.

OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy
k připomínkám veřejnosti
1. Zveřejňovaný dokument a legislativní zmocnění
Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 25 ukládá
správcům povodí podle své působnosti pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými
úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady Plány oblasti povodí. Plány
oblasti povodí jsou zpracovávány ve třech etapách.
První etapa představovala přípravné práce. Jejich náplní bylo zpracování Časového
plánu a Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami. Oba
dokumenty, včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a výchozích
návrhů zvláštních cílů ochrany vod, byly podle § 10 odst. 3 až 7 vyhlášky č. 142/2005
Sb., o plánování v oblasti vod, v předchozím období rovněž zveřejněny k připomínkám
veřejnosti.
Druhá etapa představuje zpracování návrhů plánů oblastí povodí. Zpracovaný návrh
Plánu oblasti povodí Moravy (dále POP Moravy) byl podle § 12 odst 2 až 5 vyhlášky
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, předložen ke schválení územně příslušným
krajským úřadům a nyní je tímto předkládán k připomínkám veřejnosti.
K návrhu POP Moravy je přiložen i Stručný souhrn k návrhu POP Moravy ve formě
stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami
a přehlednými mapkami, které umožní porozumět návrhu POP Moravy, zejména jeho
odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření.
Návrh POP Moravy je:

− vystaven v listinné podobě po dobu 6 měsíců k veřejnému nahlédnutí u Povodí
Moravy, s. p., a u všech krajských úřadů, jejichž územní působnosti se POP Moravy
týká, tj. na vodoprávních úřadech krajů Jihomoravského, Moravskoslezského,
Olomouckého, Pardubického a Zlínského. Jejich adresy jsou uvedeny v bodě 2.;

− zveřejněn v elektronické podobě na Portálu veřejné správy ČR na adrese
http://portal.gov.cz/ v sekci Povinně zveřejňované informace na úvodní stránce
Portálu a dále v samostatné sekci Zemědělství.

− zveřejněn

na
internetových
stránkách
pořizovatele
a spolupořizovatelů Plánu oblasti povodí Moravy, tj. na:

http://www.pmo.cz

http://www.kr-jihomoravsky.cz; http://www.kr-moravskoslezsky.cz; http://www.krolomoucky.cz, http://www.pardubickykraj.cz; http://www.kr-zlinsky.cz .
2. Podávání připomínek:
Ke zveřejněnému návrhu POP Moravy lze podávat připomínky k jeho obsahu nebo
k navrhovaným cílům a ke způsobům jejich dosažení.
Připomínky V písemné podobě lze podávat na adresy:

−

Povodí Moravy, s. p., útvar 206 - VH plánování, Ing. Miroslav Foltýn, Dřevařská 11,
601 75 Brno

−

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Vladimír Jakoby,
Ing. Andrea Dáňová, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
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−

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Karla Weberová, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava

−

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, ing. Josef Veselský,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

−

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Zdeněk Čížek, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

−

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí
Ing. Věra Vaculíková, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

a

zemědělství,

Připomínky v elektronické podobě lze podat na adresu u Povodí Moravy, s. p.:

−

pmo@pmo.cz .

3. Termín pro podávání připomínek
Návrh POP Moravy i Stručný souhrn k návrhu POP Moravy je zveřejněn ke dni
1.7.2008.
Ke zveřejněnému návrhu POP Moravy lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode
dne zveřejnění, tj do 31.12.2008.
K připomínkám s datem podání po stanovené lhůtě se nebude přihlížet.
4. Náležitosti pro podávání připomínek

−

−

−

Připomínky podané v písemné podobě musí mít tyto náležitosti:

-

jméno a příjmení, adresu místa pobytu a podpis fyzické osoby;

-

obchodní firmu nebo název a sídlo podávajícího u právnické osoby.

Připomínky v elektronické podobě musí být v souladu se zák. č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a opatřeny buď:

-

elektronickým podpisem nebo

-

elektronickou značkou.

Pro rozhodování o podání připomínky ve stanovené lhůtě je rozhodné datum
odeslání.

5. Hypertextový odkaz pro stažení zveřejňovaného dokumentu:
http://www.pmo.cz/navrh.asp
Návrh POP Moravy i Stručný souhrn k návrhu POP Moravy jsou vyvěšeny ve formátu
PDF.
Velikost obou souborů je (407 + 3) MB.
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