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Č L Á N E K 

o zveřejnění 

Plánu oblasti povodí Moravy 
 

 

1. Legislativní zmocn ění 

Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 25 uložil 
správcům povodí podle své působnosti pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými 
úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady plány oblasti povodí. Plány 
oblasti povodí byly pořizovány ve třech etapách: 

První etapou byly přípravné práce. Jejich náplní bylo mimo jiné zpracování ‚Časového 
plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Moravy‘ a ‚Předběžného 
přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Moravy‘. Oba tyto 
dokumenty, druhý z nich včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů              
a výchozích návrhů zvláštních cílů ochrany vod, byly podle § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky 
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, zveřejněny k připomínkám veřejnosti.          
Po zapracování připomínek a následném souhlasném stanovisku ústředních 
vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování byl Časový plán 
a program prací a Předběžný přehled významných problémů v oblasti povodí Moravy 
schválen příslušnými krajskými úřady. I. etapa byla ukončena v roce 2007. 

Druhou etapou bylo zpracování návrhu Plánu oblasti povodí Moravy (dále POP Moravy). 
Obsah a způsob zpracování plánu, postup při jeho projednání a způsob zveřejnění 
stanovila vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Návrh POP Moravy včetně 
stručného souhrnu, který umožnil porozumět jeho odbornému obsahu, byl podle § 12 
odst. 1 až 3 této vyhlášky zveřejněn k připomínkám veřejnosti. Podané připomínky byly 
vyhodnoceny formou ‚Zprávy o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu oblasti 
povodí Moravy‘, která byla zveřejněná podle § 12 odst. 6 uvedené vyhlášky. Návrh POP 
Moravy, upravený podle vyhodnocení připomínek, byl po souhlasném stanovisku 
ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování 
schválen příslušnými krajskými úřady.  II. etapa byla ukončena v květnu 2009. 

Třetí etapou bylo zpracování konečného návrhu POP Moravy, který byl zpracován na 
základě výsledků schválení návrhu POP Moravy příslušnými krajskými úřady a 
souhlasného stanoviska příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Konečný návrh POP Moravy schválily podle § 25 odst. 5 
vodního zákona podle své územní působnosti příslušné kraje. III. etapa byla ukončena 
v prosinci 2009. Závazné části POP Moravy pro správní obvody příslušných krajů vydají 
Rady krajů nařízením.  

POP Moravy je nyní po dobu jeho platnosti zpřístupněn veřejnosti, podle § 14 vyhlášky        
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. 

 

 

2. Informace o zve řejňovaném dokumentu 

Plán oblasti povodí Moravy  stanovuje konkrétní cíle pro: 
- ochranu vod jako složky životního prostředí, 
- ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, 
- udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodou pro zajištění požadavků na    
  vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 
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POP Moravy obsahuje program opatření k dosažení stanovených cílů, sestavený na 
základě rámcových cílů, rámcových programů opatření a strategie jejich financování 
stanovených v Plánu hlavních povodí České republiky, zjištěného stavu povrchových         
a podzemních vod, potřeb užívání vod v oblasti povodí Moravy a na základě známého 
stupně technické a majetko-právní přípravy pro realizaci jednotlivých konkrétních 
opatření. K POP Moravy je připojen ‚Stručný souhrn k POP Moravy‘, který v přehledném           
a stručném textu, doplněném v nezbytném rozsahu tabulkami a mapkami, umožní 
porozumět celému obsahu POP Moravy. 

Plán oblasti povodí Moravy je zveřejněn po dobu jeho platnosti: 

a) v listinné podobě u správce povodí (Povodí Moravy, s.p.) a na krajských úřadech,           
do jejichž územní působnosti POP Moravy zasahuje, tj. na adresách:  

− Povodí Moravy, s.p., útvar vodohospodářského plánování, Dřevařská 11, 601 75 
Brno  

− Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

− Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo 
náměstí 3/5, 601 82 Brno  

− Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  

− Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

− Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída 
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

b) v elektronické podobě: 

− na Portálu veřejné správy ČR, na adrese http://portal.gov.cz/, a to na úvodní 
stránce v sekci Povinně zveřejňované informace a v sekci Zemědělství 

 

3. Hypertextový odkaz pro stažení zve řejňovaného dokumentu: 

http://www.pmo.cz/pop-12-2009.asp 

POP Moravy je zveřejněn ve formátu HTML, čímž je umožněna práce s dokumentem             
on-line. 

Pro off-line práci je umožněno stažení kompletního dokumentu ve formátu PDF (mapové 
přílohy ve formátu JPG). Vzhledem k velikosti celého POP Moravy je dokument rozdělen 
do souborů ve formátu ZIP dle jednotlivých kapitol, velikost souborů je uvedena v 
závorce: 
 
0_uvodni_zprava.zip  (1,4 MB) 

A_popis.zip  (22,1 MB) 

B_uzivani.zip  (13,4 MB) 

C_stav.zip  (35,5 MB) 

D_povodne.zip  (16,8 MB) 

E_dopady.zip  (21,8 MB) 

F_ekonomika.zip  (0,7 MB) 

Strucny_souhrn.zip  (23,1 MB) 


