OZNÁMENÍ
o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování
Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti
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 budou podkladem pro výkon
veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, povolování staveb a
dosažení environmentálních cílů v oblasti vod.
Veřejnost má 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 je zpracováván ve třech etapách. První etapa představuje přípravné
práce. Její částí je sestavení Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu
oblasti povodí Odry, který se dle § 10 Vyhlášky č.142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod
vystaví k veřejnému nahlédnutí.
Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry bude zveřejněn ke
dni 1.1.2006. Ke zveřejněnému časovému plánu lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců
ode dne zveřejnění, tj. do 1.7.2006.
Časový plán je vystaven:
1. K veřejnému nahlédnutí v listinné podobě na adresách:
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava,
Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Heczková, místnost č. B519

-

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
Odbor životního prostředí a zemědělství, paní Kubišová, místnost č. 717

-

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

2. V elektronické podobě
-

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

-

na internetových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz (Témata - životní
prostředí), http://www.kr-olomoucky.cz
(Životní prostředí a zemědělství) a
http://www.povodiodry.cz
(sekce Plánování v oblasti povodí Odry / spisy
k plánování/Aktuality)

Připomínky k Časovému plánu lze podávat v písemné i elektronické podobě na adresy:
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
v elektronické podobě na e-mail: lenka.heczkova @kr-moravskoslezsky.cz

-

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
1

v elektronické podobě na e-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz
-

Povodí
Odry,
státní
podnik,
Varenská
49,
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací
v elektronické podobě na e-mail: planovani@pod.cz

701

26

Ostrava,

Připomínky musí obsahovat:
- jméno, příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby
- obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby
K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
Hypertextový odkaz pro stažení zveřejňovaného dokumentu:
http://www.povodiodry.cz/planovani/spisy-k-planovani/aktuality/
Informace o formátech a velikostech souboru „Časového plánu a programu prací“:
Cas_plan_praci.pdf
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