Povodí Moravy, s. p.

OZNÁMENí
O

1. Zverejnovaný

zverejnení návrhu Plánu oblasti povodí Moravy
k pripomínkám verejnosti

dokument

a legislativní

zmocnení

Dne 1. 1. 2002 nabyl úcinnosti zákon C. 254/2001 Sb., o vodách
zákonu (dále jen vodní zákon), ve znení pozdejších predpisu,
správcum povodí podle své pusobnosti porídit ve spolupráci s
úrady a ve spolupráci s ústredními vodoprávními úrady Plány
oblasti povodí jsou zpracovávány ve trech etapách.

a o zmene nekterých
který v § 25 ukládá
príslušnými krajskými
oblasti povodí. Plány

První etapa predstavovala prípravné práce. Jejich náplní bylo zpracování Casového
plánu a Predbežného
prehledu významných
problému nakládání s vodami. Oba
dokumenty, vcetne výchozího vymezení silne ovlivnených vodních útvaru a výchozích
návrhu zvláštních cílu ochrany vod, byly podle § 10 odst. 3 až 7 vyhlášky C. 142/2005
Sb., o plánování v oblasti vod, v predchozím období rovnež zverejneny k pripomínkám
verejnosti.
Druhá etapa predstavuje zpracování návrhu plánu oblastí povodí. Zpracovaný návrh
Plánu oblasti povodí Moravy (dále POP Moravy) byl podle § 12 odst 2 až 5 vyhlášky
C. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, predložen ke schválení územne príslušným
krajským úradum a nyní je tímto predkládán k pripomínkám verejnosti.
K návrhu POP Moravy je priložen i Strucný souhrn k návrhu POP Moravy ve forme
strucných
doprovodných
textu,
doplnených
v nezbytném
rozsahu
tabulkami
a prehlednými mapkami, které umožní porozumet návrhu POP Moravy, zejména jeho
odbornému obsahu a priblížit význam navrhovaných opatrení.
Návrh POP Moravy je:
-

vystaven v listinné podobe po dobu 6 mesícu k verejnému nahlédnutí u Povodí
Moravy, s. p., a u všech krajských úradu, jejichž územní pusobnosti se POP Moravy
týká, tj. na vodoprávních
úradech kraju Jihomoravského,
Moravskoslezského,
Olomouckého, Pardubického a Zlínského. Jejich adresy jsou uvedeny v bode 2.;

-

zverejnen v elektronické
podobe na Portálu verejné správy CR na adrese
http://portaI.Qov.cz/v
sekci Povinne zverejnované informace na úvodní stránce
Portálu a dále v samostatné sekci Zemedelství.

-

zverejnen
na
a spoluporizovatelu

internetových
stránkách
porizovatele
Plánu oblasti povodí Moravy, tj. na:

http://www.pmo.cz

http://www.kr -j ihom oravskv. cz; http://www.kr -moravskoslezskv. cz; http://www.krolomouckv.cz, http://www.pardubickvkrai.cz;
http://www.kr-zlinskv.cz .

2. Podávání pripomínek:
Ke zverejnenému návrhu POP Moravy lze podávat
k navrhovaným cílum a ke zpusobum jejich dosažení.

pripomínky

k jeho obsahu

nebo

Pripomínky V písemné podobe lze podávat na adresy:
-

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

-

Krajský úrad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostredí, Ing. Vladimír Jakoby,
Ing. Andrea Dánová, Žerotínovo námestí 3/5, 601 82 Brno
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-

Krajský úrad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostredí a zemedelství,
Ing. Karla Weberová, ul. 28.ríjna 117,70218 Ostrava

-

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

-

Krajský úrad Pardubického kraje, Odbor životního prostredí a zemedelství,
Ing. Zdenek Cížek, Komenského nám. 125, 53211 Pardubice

-

Krajský úrad Zlínského kraje, Odbor životního prostredí
Ing. Vera Vaculíková, Trída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

a

zemedelství,

Pripomínky v elektronické podobe lze podat na adresu u Povodí Moravy, s. p.:
-

pmo@pmo.cz.

3. Termín pro podávání pripomínek
Návrh POP Moravy i Strucný souhrn k návrhu POP Moravy je zverejnen ke dni
1.7.2008.
Ke zverejnenému návrhu POP Moravy lze podávat pripomínky ve lhute 6 mesícu ode
dne zverejnení, tj do 31.12.2008.
K pripomínkám s datem podání po stanovené lhute se nebude prihlížet.
4. Náležítosti pro podávání pripomínek
-

Pripomínky podané v písemné podobe musí mít tyto náležitosti:
-

jméno a príjmení, adresu místa pobytu a podpis fyzické osoby;
obchodní firmu nebo název a sídlo podávajícího u právnické osoby.

-

Pripomínky v elektronické podobe musí být v souladu se zák. c. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znení pozdejších predpisu a opatreny bud:
elektronickým podpisem nebo
elektronickou znackou.
Pro rozhodování o podání pripomínky ve stanovené lhute je rozhodné datum
odeslání.

5. Hypertextový odkaz pro stažení zverejnovaného dokumentu:
http://www.pmo.czlnavrh.asp
Návrh POP Moravy i Strucný souhrn k návrhu POP Moravy jsou vyvešeny ve formátu

PDF.

Velikost obou souboru je (407 + 3) MB.
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