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PovoDÍ
P|án oblasti povodí Horního a středního Labe

ozNÁMENí
o zveřejnění Návrhu P|ánu ob|asti povodí Horního a středního Labe

yÝzvn x PŘIPoMíNKÁM VEŘEJNoST| A UŽIVATELŮ VoDY
Povodí Lrb€' sútnípodtrik Podle s 25 z]ákona č'' 254/2001 Sb., o vodách a o změně nělderych zžrkonů
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů má povinnost pořídit ve spolupiáci s příslušnými kajslgmi
úřady a Ústředními vodoprávními ířady Pláu oblasti povodí Horního a středního Labe
Realizace plánu Úmamně ovlivní jakost a množství povrchoých a podzemnich vod a stím spojené
moznostijejich užívánív příštíchletech. Veřejnost a uživatelévody mohou pořizováni Plánu ovlivnit tím' že
se zapojí do přípominkovacího řízeni ve třech etapách přípraw plánu. v ráJnci druhé etapy je ke dlri
1.7 2008 k

připomínkám veřejnosti

a

užvate]ů vody zveřejněn

NÁ\RE PLÁ\'Ú onr-qsn povonÍ IIoRNÍI{o Á SIŘEDNÍEo LABE
Pořizovatel PIánu oblásti povodí Eor ho a středního Lab€ tímto.!,fzývá veřejnost a uživalele vody
k připomí[kim k př€dloženému trávrhu plátru ve lhůtě 6 měsícůod€ dn€j€ho
zv€ř€inění.
Podrobné iDformace jsou k di9pozici:
v elektronické podobě
. na portálu veřejné splálY _ webo\"ých stÍínkách Ý}'w.portal.qov'cz'
. na webových stiánkách Povodí Labe' stítnípodnik wýlv.D.!4!Z
v listinné Dodobě k nahlédnutí
. na KŤajském úřadu Libereckého kaje, UJezu 64724 460 01 Liberec
. v budově Povodí Labe, státní podnih Víta Nejedlého 951' 500 03 Hradec Králové, infornačnímísto Pro
Plán oblasti povodí Homfto a sťedniho Labe . kanceliář č. 105

Připomínky lze podávat Y termínu od l.čenence 2008 do 31.prosince 200E.

.
.

v Písemné podobě na adÍesu: Povodí Labe, stítnípodnik,
v elektronické podobě na e-maili ]abe@!b!Z

víta Nejedlého 951, 500 03 IŤadec Icálové

PřiPomínl.] musí bý omačeny ,Pláu oblasti povodÍ. a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu mista
pob}tu u fyzické osoby, případně obchodní firmy' nebo název a sídlo u právnické osoby'
UpraYený NávŤh Plánu oblásti PoYodí Eorního a střed ho Labe bude na zák|adě whodnoceui
připoúínek po souh|asném stanovisku ústředních vodopnÁr.ních úřadů a ústŘduího spnáYního úřadu
pro územníplánování př€dložeí ke schválení přís|ušEýE krajskýD úřadům.
V1"věšeno dne 1 7 2008
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