OZNÁMENÍ
o zveřejnění Časového plánu a programu prací
pro 2. plánovací období k připomínkám veřejnosti
Dne 1. 8. 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů. Nyní zákon o vodách v § 24 a 25 ukládá Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního
prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídit
plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Plány povodí vycházejí z požadavků Rámcové směrnice Evropského parlamentu 2000/60/ES
o vodní politice a tvoří základní dokument na úseku vodního hospodářství. První plány povodí
v České republice byly schváleny v roce 2009. Plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy,
zejména pro územní plánování, územní rozhodování, povolování staveb a dosažení
environmentálních cílů v oblasti vod. V průběhu zpracování plánů povodí má široká veřejnost
možnost spolurozhodovat a ovlivnit formou připomínkování v rámci veřejných projednání proces
plánování v oblasti vod.
Plány povodí jsou zpracovávány ve třech etapách. První etapa představuje přípravné práce. Její
částí je zpracování časového plánu a programu prací, který se musí vystavit
a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám podle § 25 odst.1 zákona o vodách.

Časový plán a program prací pro 2. plánovací období je zveřejněn ke dni 2.5.2012.
Ke zveřejněnému časovému plánu lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode
dne zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
Časový plán a program prací je vystaven:
1. K veřejnému nahlédnutí v listinné podobě na adrese :
-

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město,
v informační kanceláři

-

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10
v informačním centru

-

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava,
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing.Tureček, místnost č. 517

2. V elektronické podobě
-

na internetových stránkách http://www.povodiodry.cz (sekce Proces plánování /
Povinně zveřejňované informace)

Připomínky k Časovému plánu lze podávat v elektronické podobě na adresu:
planovani@pod.cz
Připomínky musí obsahovat:
-

jméno, příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, obchodní firmu nebo
název a sídlo u právnické osoby

