
oznémení o zveiejnéni

névrhu Plénu oblasti povodí Odry k pÍipomínkém veiejnosti

Zékon é. ZS4I1OOL Sb., o vodéch a o zméné nékteÚch zékonr3 (vodní zékon), ve znéní pozdéjòích
piedpisú, ustanovením g 25 uklédé sprévcúm povo!í podle jejich púsobnosti ve spolupréci
s piísluén,imi krajslcimi úiady a ústÍedními vodoprévními úÍady poÈítdit Plény oblastí povodí'

plény oblastí povodí vychézejí z poZadavkú Smérnice Evropského parlamentu .a rady 2000/60iES
ustavující rémec pro èinnost SpoleèensWí v oblasti vodní politiky a budou tvoÍit zékladní dokument na
úseku vodního hospodéiswí. Plény budou podkladem pro vikon veiejné sprévy, zgjména pro územní
plénovéní, územnírozhodovéní, povolovéní staveb a dosaiení environmentélních cílú v oblasti vod.

Veiejnost mé moinost v prúbéhu zpracovéní Plénú oblastí povodí spolurozhodovat a ovlivnit formou
pÍipomínkovéní v rémci veiejn'ich projednéní proces plénovéní v oblasti vod.

plén oblasti povodí Odry je zpracovévén ve tÍech etapéch. Nyní je po piípravn'ich pracích dokonèena
druhé etapa - nóvrh Plónu oblasti povodí Odry, kteri se dte $ f2 vyhléÈky è. 14212005 Sb.,
o plénovéní v oblasti vod, vystaví k veiejnému nahlédnutí, Souèéstí névrhu plénu je struón'i souhrn
pro lep$í porozumèní jeho odborného obsahu a piiblíiení navrhovan'ich opatÉení.

Névrh Plénu oblasti povodí Odry bude zveÈejnén ke dni 1.7.2008. Ke zveÍejnénému materiélu lze
podévat piipomínky ve lhùté 6 mésícú ode dne zveiejnéni tj. do 1'1'20o9.

Névrh Plénu oblasti povodí Odry je vystaven:

1. K veÉejnému nahlédnutí v listinné podobé na adreséch

- KrajskÍ úiad Moravskoslezského kraje, 28. iÍjna Lt7, 702 18 Ostrava,
Odbor Íivotního prostiedí a zemédélsfuí, Ing. Heczkové, místnost è. 8520

- Krajski úÈad Olomouckéhó kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
Odbor Zivotního prostÈedí a zemédèlství, paní KubiÈové, místnost é.7L7

Ostrava,

- na portélu veÍejné sprévy http://portal.gov.cz (v sekci Povinné zveiejÉované informace na úvodní
strénce Portélu a v samostatné sekci Zemédélství)

- na internetouich. strénkéch

. http://www,kr-moravskoslezsky.cz (Veiejné spréva - Zivotní prostÍedí - Vodní hospodéiství)

. http: //www.kr-olomoucky,cz (Zivotní prostiedí a zemédélsWí)

. http://www.povodiodry.cz (Plénovéní v oblasti vod - Povinnè zveÍejóované informace)

pÍipomínky k obsahu nóvrhu plénu, k navrhovanfm cílúm a zpùsobúm jejich dosaiení lze
podóvat v písemné nebo elektronické podobé na adresy:

Krajsky úiad Moravskoslezského kraje, Odbor iivotního prostiedí a zemédélsWí, 28. Yqna LL7,
702 LB Ostrava
e-ma il : posta @ kr-moravskoslezsky.cz

Krajshf úÍad Olomouckého'kraje, Odbor Zivotního prostiedí a zemédélsWí, Jeremenkova 40a,
779 LI Olomouc
e-mail : v.kubisova@kr-olomoucky.cz
povodí Odry, stétní podnik, Odbor vodohospodéÍskich koncepcí a informací, Varenské 49,
70L 26 Ostrava
e-mail: planovani@pod.cz

- Povodí Odry, stétní podnik, Varenské 49, 7Al 26
Odbor vodohospodéÍskich koncepcí a informací, Ing,Tureèe( místnost é.5L7

2. V elektronické podobé



PÍipomínky musí obsahovat:

jméno, pÉijmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby
obchodní firmu nebo nézev a sídlo u prévnické osoby

PÍipomínky podévané v elektronické podobé musí b'it opatÍeny elektronick'im podpisem nebo
elektronickou znaèkou.

K pÈipomínkém podan'im po stanovené lhúté se podle $ 12 odst. a vyhlé5ky è. 14212005 Sb.,
o plénovéní v oblasti vod, nepiihlíZí.

HypeÉextovf odkaz pro staiení zveÍejÈovaného dokumentu:

http ://www. pod.e/pla nova ni/czlpovinne_zuerejnovane_informace.htm I

Informace o formétech a velikostech souboru ,,Névrh Plénu oblasti povodí Odnl':

Zveiejfiovan'i dokument je zpiístupnén formou webové strénky, piièemÌ je zachovéna moinost
staàení dokumentú pro off-line préci piímo z této webové strénky.
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