
 

 

 
  

 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, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: 

 

 návrh Národního plánu povodí Labe,  

 návrh Národního plánu povodí Dunaje,  

které pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 

s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady, 

 

 návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, 

který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 

s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,  

 

 návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, 

 návrh Plánu dílčího povodí Berounky, 

 návrh Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, 

 návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, 

které pořizuje správce povodí státní podnik Povodí Vltavy podle své územní působnosti ve 

spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 

zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí 

společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových 

rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám 

uživatelů vody a veřejnosti 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. 

 

Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k  nahlédnutí: 

 

v listinné podobě na adrese: 

 

 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři 

(místnost č. 3) 

 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 
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v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-

obdobi/zverejnene-informace/  

 

Připomínky k návrhům Národních plánů povodí Labe/Dunaje je možno podávat do 18. 

června 2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

 Ministerstvo zemědělství  

 Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření  

 Těšnov 17, 110 00 Praha 1 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pp@mze.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Národního plánu 

povodí Labe/Dunaje“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické 

osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají 

připomínku.  

 

 

Návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je dostupný k nahlédnutí: 

 

v listinné podobě na adrese: 

 

 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři 

(místnost č. 3) 

 

v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí 

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm 

 

Připomínky k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe je 

možno podávat do 18. června 2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

 Ministerstvo životního prostředí  

Odbor ochrany vod 
 Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pzpr@mzp.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu 

u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají 

připomínku.  

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/
http://www.povis.cz/html/pzpr.htm
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Související dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem jsou samostatnými přílohami 

příslušných návrhů plánů dílčích povodí (viz níže). Příslušné mapy k nim jsou zveřejněné na adrese: 

https://cds.mzp.cz.  

 

 

 

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy je dostupný k nahlédnutí: 

 

v listinné podobě na adrese: 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního 

ředitelství, místnost č. 215 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4015 

 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, 

kancelář č. 353, 3. patro 

 Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. 

Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství č. 227 až 230 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.29 

 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik 

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-

povodi-horni-vltavy 

 

 

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Vltavy je možno podávat do 18. června 

2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

Povodí Vltavy, státní podnik 

oddělení plánování v oblasti vod 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pdp@pvl.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí 

Horní Vltavy“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, 

případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají připomínku. 

 

Návrh Plánu dílčího povodí Berounky je dostupný k nahlédnutí: 

 
v listinné podobě na adrese: 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního 

ředitelství, místnost č. 215 

https://cds.mzp.cz/
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-horni-vltavy
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-horni-vltavy
mailto:pdp@pvl.cz
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 Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář 

č.dv. 424 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4015 

 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, 

kancelář č. 353, 3. patro 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235c 

 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik 

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-

povodi-berounky 

 

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Berounky je možno podávat do 18. června 

2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

Povodí Vltavy, státní podnik 

oddělení plánování v oblasti vod 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pdp@pvl.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí 

Berounky“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, 

případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají připomínku. 

 

Návrh Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy je dostupný k nahlédnutí: 

 
v listinné podobě na adrese: 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního 

ředitelství, místnost č. 215 

 Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář 

č.dv. 424 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4015 

 Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. 

Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství č. 227 až 230 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště 

Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, kancelář C311 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.29 

 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik 

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-

povodi-dolni-vltavy 

https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-berounky
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-berounky
mailto:pdp@pvl.cz
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-dolni-vltavy
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-dolni-vltavy
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Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy je možno podávat do 18. června 

2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

Povodí Vltavy, státní podnik 

oddělení plánování v oblasti vod 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pdp@pvl.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí 

Dolní Vltavy“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, 

případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají připomínku. 

 

 

Návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje je dostupný k nahlédnutí: 

 
v listinné podobě na adrese: 

 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního 

ředitelství, místnost č. 215 

 Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. 

Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství č. 227 až 230 

 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, 

kancelář č. 353, 3. patro 

 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik 

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-

povodi-ostatnich-pritoku-dunaje 

 

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje je možno podávat 

do 18. června 2021. 

 v písemné podobě na adresu: 

Povodí Vltavy, státní podnik 

oddělení plánování v oblasti vod 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

 v elektronické podobě na e-mail: 

pdp@pvl.cz 

 

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí 

ostatních přítoků Dunaje“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické 

osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby, které podávají 

připomínku. 

 

mailto:pdp@pvl.cz
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-ostatnich-pritoku-dunaje
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020/plan-dilciho-povodi-ostatnich-pritoku-dunaje
mailto:pdp@pvl.cz

