
 

                    
 
 
 
 

 O Z N Á M E N Í 
Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., 
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, 
se zveřejňují vyhodnocení podaných p řipomínek k návrh ům: 

 

• Národního plánu povodí Dunaje,  

který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 
s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady, 

 

• Plánu pro zvládání povod ňových rizik v povodí Dunaje, 

který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,  

 

• Plánu díl čího povodí Moravy a p řítoků Váhu, 

• Plánu díl čího povodí Dyje, 

které pořizuje správce povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými 
úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. 

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí 
a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje 
vyhodnocení podaných připomínek po dobu 30 dn ů na Ministerstvu zemědělství, 
Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, 
a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. 

 

 
Vyhodnocení podaných p řipomínek k návrhu Národního plánu povodí Dunaje 
je dostupné k nahlédnutí: 
 
v listinné podobě na adrese: 
 
− Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři 
− Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/ 
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Vyhodnocení podaných p řipomínek k návrhu Plánu pro zvládání povod ňových rizik 
v povodí Dunaje je dostupné k nahlédnutí: 
 
v listinné podobě na adrese: 
 
− Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 
− Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři 

 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí 
http://www.povis.cz/html/pzpr.htm 
  

 
Vyhodnocení podaných p řipomínek k návrhu Plánu díl čího povodí Moravy a p řítoků 
Váhu je dostupné k nahlédnutí:  
 
v listinné podobě na adrese: 
 

− Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 304/305 
− Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství, budova C, 

kancelář č. 231, Komenského náměstí 120, Pardubice 
− Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82 Brno, kancelář č. 411A 
− Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova RCO 
naproti hlavního nádraží ČD, 7. patro) 

− Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, kancelář č. B 516 

− Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, třída 
Tomáše Bati 21, Zlín, kancelář č. 1132 

 
v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p. 
http://pop.pmo.cz/cz/stranka/morava/ 
 

 
Vyhodnocení podaných p řipomínek k návrhu Plánu díl čího povodí Dyje je dostupné 
k nahlédnutí: 
 
v listinné podobě na adrese: 
 

− Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 304/305 
− Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního 
hospodářství a integrované prevence č. 227 až 230 

− Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství, budova C, 
kancelář č. 231, Komenského náměstí 120, Pardubice 

− Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.43 

− Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 
3/5, 601 82 Brno, kancelář č. 411A 

− Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova RCO 
naproti hlavního nádraží ČD, 7. patro) 

− Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, třída 
Tomáše Bati 21, Zlín, kancelář č. 1132 
 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p. 
http://pop.pmo.cz/cz/stranka/dyje/ 


