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O Z N Á M E N Í 

o zveřejnění schváleného Plánu oblasti povodí Odry  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ustanovení § 25 ukládá správcům povodí podle jejich působnosti ve 
spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady 
pořídit Plány oblastí povodí. 

Plány oblastí povodí vycházejí z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a rady 
2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a budou tvořit 
základní dokument na úseku vodního hospodářství. Plány jsou podkladem pro výkon veřejné 
správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, povolování staveb  
a dosažení environmentálních cílů v oblasti vod.  

Veřejnost měla možnost v průběhu zpracování Plánů oblastí povodí spolurozhodovat a 
ovlivnit formou připomínkování v rámci veřejných projednání proces plánování v oblasti vod. 

Plán oblasti povodí Odry byl zpracováván ve třech etapách.  

První etapou byly přípravné práce. Jejich náplní bylo mimo jiné zpracování „Časového plánu 
a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry“ a „Předběžného přehledu 
významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry“. Oba tyto dokumenty, 
druhý z nich včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a výchozích 
návrhů zvláštních cílů ochrany vod, byly podle § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 142/2005 Sb., 
o plánování v oblasti vod, zveřejněny k připomínkám veřejnosti. Po zapracování připomínek 
a následném souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního 
úřadu pro územní plánování byl Časový plán a program prací a Předběžný přehled 
významných problémů v oblasti povodí Odry schválen příslušnými krajskými úřady. I. etapa 
byla ukončena v roce 2007. 

Druhou etapou bylo zpracování návrhu Plánu oblasti povodí Odry. Obsah a způsob 
zpracování plánu, postup při jeho projednání a způsob zveřejnění stanovila vyhláška 
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Návrh plánu včetně stručného souhrnu byl podle 
§ 12 odst. 1 až 3 této vyhlášky zveřejněn k připomínkám veřejnosti. Podané připomínky byly 
vyhodnoceny formou „Zprávy o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu oblasti 
povodí Odry“, která byla zveřejněna podle § 12 odst. 6 uvedené vyhlášky. Návrh plánu, 
upravený podle vyhodnocení připomínek, byl po souhlasném stanovisku ústředních 
vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování schválen 
příslušnými krajskými úřady.  II. etapa byla ukončena v květnu 2009. 

Třetí etapou bylo zpracování konečného návrhu Plánu oblasti povodí Odry, který byl 
zpracován na základě souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně Plán oblasti povodí Odry schválily 
podle § 25 odst. 5 vodního zákona dle své územní působnosti příslušné kraje. III. etapa byla 
ukončena v prosinci 2009.  

Nyní je Plán oblasti povodí Odry  připraven dle § 14 Vyhlášky č.142/2005 Sb. o plánování v 
oblasti vod ke zveřejnění. Součástí plánu je stručný souhrn, který umožní přehledně se 
seznámit s tak obsáhlým dokumentem. 

Plán oblasti povodí Odry je zveřejněn ke dni 22.12.2009 po celou dobu jeho platnosti.  
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Plán oblasti povodí Odry je vystaven:   

 

1. K veřejnému nahlédnutí v listinné podobě na adresách: 

- Krajský ú řad Moravskoslezského kraje , 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Heczková 

- Krajský ú řad Olomouckého kraje , Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,  
Odbor životního prostředí a zemědělství, paní Kubišová 

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

 

2.  V elektronické podobě  

- na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz (v sekci Povinně zveřejňované 
informace na úvodní stránce Portálu a v samostatné sekci Zemědělství) 

- na internetových stránkách  

� http://www.kr-moravskoslezsky.cz (Veřejná správa - Životní prostředí – Vodní 
hospodářství) 

� http://www.kr-olomoucky.cz (Životní prostředí a zemědělství)  

� http://www.povodiodry.cz  (Plán oblasti povodí Odry) 

 

 

Hypertextový odkaz pro stažení zve řejňovaného dokumentu: 
 
http://www.pod.cz/planovani/cz/povinne_zverejnovane_informace.html 
 

Informace o formátech a velikostech souboru „Plán o blasti povodí Odry“: 
 
Plán oblasti povodí Odry je zveřejněn ve formátu HTML, čímž je umožněna práce 
s dokumentem on-line. 
Pro off-line práci je umožněno stažení kompletního dokumentu ve formátu PDF (mapové 
přílohy ve formátu JPG). Vzhledem k velikosti celého plánu je dokument rozdělen do 
souborů ve formátu ZIP dle jednotlivých kapitol, velikost souborů je uvedena v závorce: 

 
 
0_uvodni_zprava.zip   ............…   2,7 MB 
A_popis.zip     ............…  16,7 MB 
B_uzivani.zip    ............…  14,0 MB 
C_stav.zip    ............…  26,6 MB 
D_povodne.zip    ............…  16,4 MB 
E_dopady.zip    ............…  10,1 MB 
F_ekonomika.zip   ............…   1,0 MB 
Strucny_souhrn.zip    ............…    3,7 MB 
 


