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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Zveřejnění opatření obecné povahy 
 o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán 
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

ZVEŘEJŇUJE 

Opatření obecné povahy 
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. 

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Ministerstva životního prostředí 
a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh 
týká, a to po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy je v souladu s § 26 správního řádu 
zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední desce 
v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu 
místo a termín, kde je možné se s opatřením obecné povahy seznámit: 
 
Opatření obecné povahy bude zveřejněno do  19. ledna 2016 v úplném znění 
na  elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí 
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.  
 
 

 

 

 



V listinné podobě je možné do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění nahlédnout na 
Ministerstvu životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi, 
Vršovická 65, Praha 10 a na všech městských a obecních úřadech, na jejichž úředních 
deskách bylo opatření obecné povahy zveřejněno. 

 

 

         Ing. Josef Nistler, v.r. 
            ředitel odboru ochrany vod   
 
Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 
Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. 

 
 
 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu do 19. ledna 2016 na úředních 
deskách Ministerstva životního prostředí a obecních úřadů. 
 
Obecní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních deskách a 
zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Ministerstvo životního prostředí  
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města  
......................................................................................................................... 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
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