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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 2. 1. 2016 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí „dokumentu, který bude obsahovat evidenci
stanovených záplavových území a jejich aktivních zón, kterou má MŽP vést na základě
ustanovení § 66 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.“
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Informace o stanovených záplavových územích a příslušných aktivních zónách jsou
v souladu s ustanovením §66 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb. průběžně zveřejňovány
v systému POVIS (Povodňový informační systém). Nejjednodušší způsob, jak si můžete
prohlédnout grafické zobrazení záplavových území a aktivních zón nad mapou ČR,
je přes stránky digitálního Povodňového Plánu ČR (součást systému POVIS),
http://www.dppcr.cz .
V levé části stránky se nalézá Obsah, kde si naleznete pod kapitolou „Grafická část“
podkapitolu „Záplavová území“. Po výběru podkapitoly „Záplavová území“ se Vám otevře
mapová aplikace a zobrazí mapová kompozice, jejímž obsahem je mapa ČR, vyznačení
záplavového území pro Q100, vyznačení hranic obcí s rozšířenou působností a vodních
toků, pro které jsou stanovena záplavová území. V mapě se můžete navigovat
standardním způsobem pomocí myši nebo funkčních tlačítek v liště nad mapovým oknem
a vyhledat oblast, která Vás zajímá. Zakliknutím příslušného boxu v navigačním okně,
které se nachází na levé straně mapové aplikace, lze zobrazit také záplavové území
pro Q5, Q20 a aktivní zónu záplavového území.
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V případě, že byste měla nějaké nejasnosti ohledně zobrazení grafické prezentace
záplavových území a aktivních zón záplavových území, obraťte se, prosím,
na Ing. Miroslava Tesaříka (e-mail: miroslav.tesarik@mzp.cz; tel.: 267 122 198).
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