Krajský úřadJihomoravskéhokraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601

ozN Á v t E NÍ
o zveřejněnínávrhu Plánu oblastipovodíDyje
v e ř e j n o sti
k přip omín k á m
1. ZveÍejňovan'
ý dokument a legislativnízmocnění
zákon č,.2541200ISb., o vodách a o změněněkterýchzákonů(dálejen
Dne 1. |. 2002nabyl účinnosti
kteý v $ 25 ukládá správcůmpovodí podle své působnostipořídit ve spolupráci
vodní záů<on),
vodoprávnímiuřady Plany oblastipovodí'
s příslušnýmikrajskýmirrřadya ve spoluprácis ústředními
Plrínyoblastipovodíjsou ryracováványve ťech eÍapách.
Pnmí etapa představovala přípravnépráce. Jejich náplní bylo zpracování Časovéhoplanu a
předběŽréhopřehledu ýnamrtých problémůnalrJádánis vodami. oba dokumentyvčetněvýchozího
vymezenísilně ovlivněných vodníchútvarůa ýchozích náwhů zvláštníchcílůochrany vod, byly
podle $ 10 odst. 3 až7 vyhláškyč. 14212005Sb., o plánoviánívoblasti vod, vpředchozímobdobí
zveřejněnyk připomínkrímveřejnosti.
Druhá etapapředstavujezpracovánínávrhu plrínůoblastípovodí. Zptacovartýnávrh Planu oblasti
Dyje) byl podle $ 12 odst. 2 až 5 vyhlášky
povodí Dyje (dále PoP
č' I4zl2005 Sb., o planovanív oblasti vod, předloženke schváleníúzemněpříslušnýmkrajským
uřadůma nyníje tímtopředkládank připomí4kámveřejnosti.
K náwhu PoP Dyje je pliložgn i Stručný-souhrn k náwhu PoP Dyje ve formě stručných
doprovodnýchtexfu, doplněných v nezbyntémrozsahu tabulkami a přehlednými mapkami, které
umoŽrríporozumět náwhu PoP Dťe, zejménajeho odbornémuobsahu a přibLížitýanarrt
nawhovanýchopatření.
Náwh PoP Dýe je:
u PovodíMoravy, s. p.' a u
vystavenv listinnépodobě po dobu 6 měsícůk veřejnémunahlédnutí
všechkrajskych uřadů,jejicltžiuemni působnosti se PoP Dyje týká, tj. na vodoprávníchuřadech
olomouckého,Pardubickéhoa Zlínskéhoa kraje Vysočina.Jejich
Jihomoravského,
krajůJihočeského,
adresyjsouuvedenyv bodě2.
zveřejněn v elekhonické podobě TLa Portiílu veřejné správy http://www.portal.gov.czl
v sekci Povinně zveřejňované informace na úvodní stránce Portálu a déůe
sekci Zemědělství
v samostatrré
_ na intemetor'ýchstránkáchpořizovatelea spolupořizovatelů
PlránuoblastipovodíDyje, tj. na:
- http://www.pmo.cz;
- http://www.kraj-jihocesky.cz; http://www.kr-iihomoravsky.cz; http://www.kr-olomoucky.cz,
http://www.pardubichvkraj.cz; http://www.kr-v.vsocina.cz; http://www.kr-zlinsky.cz;
ánípřipomínek:
2. P odá'lu
návrhu PoP Dyje |ze podávatpřipomínkyk jeho obsahunebok navrhovanýmcílům
Ke zveřejněnému
jejich dosažení.
a způsobům
podobě|zepodávatna adresy:
Připomínkyv písemné
Dřevďská 11, 60175Brno;
Úwa' 206_VH planoválrí,
- PovodíMoravy,s.P., Ing.Mirqs1avFolt'.for,

Krajský uřad Jihočeského
kraje, odbor životníhoprostředí,zemědělstvía lesnictví,Ing. Karolína
Zám1šová,
U Zimníhostadionu195212,37076 CeskéBudějovice;
IGajský uřad Jihomoravského
kraje, odbor životníhoprostředí,Ing. Vladimír Jakoby, Irrg'Andrea
Dáňová, Zerotínovonáměstí3l5, 60182 Bmo;
Iftajský úřadolomouckéhokraje, odbor životníhoprostředí,p. Věra Kubišová,Jeremenkova4Oa,
779 ll Olomouc;
IGajský úřad Pardubickéhokraje, odbor ávotního prostředía zemědělství,Ing. Josef Hejduk,
Komenského
nám. |25, 532 11 Pardubice;
Krajský uřad kraje Vysočina,, odbor lesního a vodního hospodařsfuí a zemědělství,
p. PavlínaPokorná,Žižkova57, 58733 Jihlava,
Krajský uřad Zlínskéhokraje,odborávotníhoprosffedía zemědělství,Ing. Věra Vaculíková,Třída
TomášeBati 2|, 76| 90 Z|ín;
Připomínk.vv eleknonicképodobělze podatna adresuu PovodíMoravy, s. p.:
Dmo@Dmo.cz
3. Termínpro podávánípřipomínek
Náwh PoP Dýe i Stručnýsouhrnk náwhu PoP Dyje je zveřejněn výšeuvedenými formami ke dni
1.7.2008,po dobu 6 měsíců.
návrhu PoP Dyje |ze podávat připomínky ve lhůtě6 měsícůode dne zveřejnění,tj
Ke zveřejněnému
do 31.12.2008.
K připomínkáms datempodanípo stanovenélhůtěse nebudepřihlíŽet.
4. Náležitostipro podávání připomínek
podobě musímíttyto náležitosti:
Připomínlrypodanév písemné
. jménoa příjmení,adresumístapobytua podpis fyzickéosoby.
u právnickéosoby.
- obchodnífirmu neboniaev a sídlopodávajícího
Připomínlry v elektronické podobě musí byt v souladu se zákonem č. 22712000 Sb.,
předpisůa opatřeny buď:
o elektronickémpodpisu,ve zněnípozdějších
- elektronickýmpodpisemnebo
. elekEonickouzračkou.
lhůtěje rozhodnédafumodeslání.
o podánípřipomínkyve stanovené
Pro roďrodoviíní
5. tlypertextový odkaz pro staženízveřejňovanéhodokumenfu:
http:/lwww.pmo.czlnavrh.asP
Náwh PoP Dyje i Stručnýsouhrnk náwhu PoP Dýe jsou vyvěšenyve formáfuPDF. Velikost
je (a08+ 3) MB.
obousouborů
Obce se žádajío vyvěšenítohoto oznámenína úřednídescepo dobu od 1.7.2008do 31.12.2008,
sb.' o plánovánív oblasti vod. V termínupo 31.12.2008
ve smyslu $ 12 odst. 4 ryhl. č,.14212005

l(rajský
úřad
Jíhomořavského
kra!g
prostřed
odborživotního
í
Žerotlnovonám.3i5,601 82 Brno
jr1-

t,

Ing. Bc. Anna Hubáčková
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