
OZNAMENI

o zveøejnìní návrhù 5 Plánù oblastí povodí zasahujících do územl
Stfedoèeského kraje

VÝZVA K PØIPOMíNKÁM VEØEJNOSTI A UŽIVATELlJ VODY

St'tDi podniky povodJ podle § 25 zákona è. 254/2001 Sb~ o v~ a o 7JDW n6kterýcb úkon.1 (vodn(

zákoo) ve znìn( ~Iích ~pisù majf poviDnolt pofidit ve spoIuIJI*:i s pffslulnými krajskými úfady a

ústøedními vodoprávnfmi úøady PI'ny oblud povodL
Realizace 1!cbto plánl1 výmamne ovlivni jak~ . mnotscví povrchových a podzemních voo . s Úro spojené

možnosti jejich užfvánf v ptiltfch letech. Veøejnost a uživatelé vody mohou pofizovúf plán6 ovlivnit dm. že
se zapojí do pfiJK>IDínkovKfho HUDf ve tfecb ~ pfipr8VY pl6nò. V rámci druhé etapy jsou ke dni

1.7.2008 k pøipomínkám veøejnosti a uživateJl1 vody na územ' Stfedoècskébo kraje zveøejnìny tyto

dokunK'nty

NA VRH pLANu OBLASTI POVODÍ HORNmO A STir.DNtBO LABE

NA VRH pLANU OBLASTI povoot OHØE A DOLNtHO LABE

NÁ VRB pLANU OBLASTI povoot ooLNt VLTA VY

NÁVRH PLÁNU OBLASTI POvoot BEROUMKY

NÁ VRH PLÁNu OBLASTI POVODt BORNt VL TA VY

SY\'MI PØIPOMíNKAMI MiJUTE OVLIVNIT OBSAH PLÁNiJ OBLASTÍ POVODÍ

Podrobné laformAce Jsou k dJspolid:
\' elektf08kki DOdoW. na portálu vefejné správy - webových ~h www.RQrtal.iQY.cz.

. na webových stránkách Povodi Labe, sdtIú podnik www .glLcz (infomJace k návrhu pop Homfbo a

stfedniho Labe - týká se severovýchodni è.sti Stf~~ ~)

. na webových stránkách Povodi Ohfe, StÍbÚ podnik www.d.cz (infOnl8CC k DáYrt1u pop CHtfe .

Dolního Labe - týká se sevem&.o okraje S~~~ ~ )
. na webových stránkách Povodi Vhavy. ~i ~ik www.RXI.cz (infom8ce kDávrhu pop Dotni

Vltavy - týká se centrální èásti S~éOO kraje. knávrbu pop ~ky - týká se ~ èásti

Stfedoèeského kraje. k návrlw pop Hcxnf Vhavy - týká ~ jihod.-dnfbo okraje Stfedoèeského kraje )
v listJaaé Dodobi k DahlédDuti. na Krajském úfadu Stfedoèeského ~ od~ f;ivOOúbo ~f . M6lstvi. od~lení vodního

hospodáfstvi, kanceláø è. 4015, Zborovskj II, ISO 21 Praha S ( vtecb S Dávrb6 ~P )
. v budov~ Povodí Labe, stábtf podnik. Vita Nejedlého 95 I, 500 03 Hradoc Králové, infonnaèní mfsto pro

Plán oblasti povodí Horního. stfednfbo Labe - kanceW è. lOS (úvrb pop Horniho a stfednfho Labe)

. v budov~ Povodí Ohfe, státnf podnik. odbor VH piWvMf, Beznlèova 4219,43003 Chomutov ( návm

POP Ohfe a Dolního Labe )
. v budov~ Povodí Vltavy, stábÚ podnik. Holoèkova 8, ISO 24 Praha S. kootaktni oIOba: Ing. Lenka

Dolejli. tel: 221 401 408, e-mail: •k»~I.cz (D6\'rby pop DoIni Vltavy, Baounky, H«ni V1tavy)

Pøipomínky lze podávat v tennfnu od l.èerveDee 2008 do 31.prosinee 2008-
v písemné podo~ na výk uvedené .«esy plfllutnýcb st*tnich podnik6 povodí nebo na adresu
Krajského úladu Stfedoèeskébo kraje

v elektronické pod~ na e-maíly : la~iLcz (POP HomiJM) a stfednfho Labe ). Rlanovani@~h.cz

( POP Ohøe a Dolnfbo Labe ). R2_vl.cz ( pop Dobú Vltavy, pop Berounky. pop Horo' Vltavy )

.

.
Pfipominky musl být oznaèeny názvem PtA.. oblasti povodi a musi obsahovat jméno, pfijmení a adresu

místa POb)1U u f)'zické osoby, pfipadnì obchodní finny, nebo název a sídlo u právnické osoby.
Upravené Návrby Plánù oblasti povodi budo. u zákJadi vybodaoeeDi pfipomíaek po soubluaém
stanovisku utfed.kb vodoprivaicb úøad6 . ÓJtøedníbo Iprivn~o úøadu pro územni plánováni
pøedlofeny ke scbvále.' pHsluJným krajským úfadùm.

~'vvé.(•no dne }, 7.2008 Sej,,",lo dne 3 I, IJ. &f


