
 

 
 

P O V O D Í  O H Ř E  
 

OZNÁMENÍ  
o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe 

 

VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATEL Ů VODY 
 

Pořizovatel Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe tímto vyzývá veřejnost a uživatele vody 
k připomínkám k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění. 

 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ukládá v § 25 správcům povodí 
podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními 
úřady pořídit Plány oblasti povodí. 
 
Plány oblastí povodí budou tvořit základní dokument na úseku vodního hospodářství pro mezinárodní povodí na 
území České republiky. Plány budou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, 
územní rozhodování, povolování staveb a dosažení enviromentálních cílů v oblasti vod.  
Plány oblastí povodí jsou zpracovávány ve třech etapách: 

I. Přípravné práce 
II.  Návrh plánu oblasti povodí 
III.  Konečný návrh plánu oblasti povodí 

 
Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe bude zveřejněn k 1.7.2008. 

 
Ke zveřejněnému materiálu lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. K připomínkám 
podaným po stanovené lhůtě se nebude přihlížet. 
 
Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je vystaven k nahlédnutí veřejnosti v listinné či elektronické 
podobě na adresách: 

• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 
Karlovy Vary v listinné podobě (kontaktní osoba: Ing. Edita Moudrá, tel: 353 502 581,  
e-mail: edita.moudra@kr-karlovarsky.cz) nebo v elektronické podobě na www.kr-karlovarsky.cz 

• Povodí Ohře, s.p., odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov v listinné podobě nebo 
v elektronické podobě na  http://www.poh.cz/VHP/pop/index.htm 

• v elektronické podobě na portálu veřejné správy: http//www.portal.gov.cz 
 
Připomínky lze podávat v písemné i elektronické podobě na adresy: 

• Povodí Ohře, státní podnik, odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov v listinné podobě 
nebo v elektronické podobě na planovani@poh.cz  

Připomínky musí být označeny „Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe“ a musí obsahovat jméno a 
příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. 
Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou. 

 
Připomínky budou vyhodnoceny do 60 dnů po uplynutí lhůty pro podávání připomínek formou zprávy, 
která bude po dobu 30 dnů zveřejněna v listinné podobě u správce povodí a příslušných krajských úřadů 
a elektronicky na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí, upravený na základě vyhodnocení 
připomínek, bude po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního 
úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům. Následně bude 
připravena konečná verze plánu pro schválení příslušnými kraji. 

 
 

Vyvěšěno dne: 1.7.2008                                                                                                      Sejmuto dne: 31.12.2008 


