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Záznam 
z úvodního jednání Subkomise pro plánování v povodí Odry, 
které se konalo dne 2.9.2003 na Povodí Odry s.p. v Ostravě 

 
 
 

Přítomni : dle prezenční listiny   (omluveni Ing.H.Orság – Krajský úřad MS kraje 
    Ing.P.Káňa – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 
    Ing.J.Maníček – Povodí Odry s.p.) 

 
 

Jednání zahájil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Ing.Pavel Schneider, který 
přítomné přivítal a uvedl do problematiky „plánování“. Následně se vedení jednání ujal vedoucí 
Subkomise Ing. Břetislav Tureček, který je rovněž jmenován zástupcem správce povodí pro zhotovení 
plánu v oblasti povodí Odry v Komisi pro plánování v oblasti vod v ČR při Ministerstvu zemědělství.  
 Úvodem se všichni přítomní shodli na složení subkomise a konstatovali, že tímto jednáním 
byla tato subkomise pro zpracování plánu v povodí Odry ustavena a její členové byli vzájemně 
představeni. 
 
 Složení subkomise je následující: 
 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje   - Ing.Orság, Ing.Weberová 
- Zástupce Zastupitelstva Moravskoslezského kraje  - Ing.Polášek 
- Krajský úřad Olomouckého kraje    - Ing.Veselský  
- Zástupce Zastupitelstva Olomouckého kraje  - Mgr.Procházka 
- Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava - RNDr.Řehánek, PhD.  
- Výzkumný ústav vodohospodářský TGM   - Ing.Polenka 
- Lesy České republiky, Oblastní správa toků Frýdek – Místek- Ing.Němčanský 
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry - Ing.Kupka 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava - Ing.Mana 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Ing.Káňa 
- ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.     - Ing.Čuport 
- Český rybářský svaz,výbor úz.svazu pro S.Moravu a Slezsko – Mgr.Birklen 
- Povodí Odry, státní podnik     - Ing.Březina, Ing.Tureček, Ing.Maníček, 

                      Ing.Mašková, Ing.Pavlas 
 
 

Přítomní byli postupně seznámeni s následujícími skutečnostmi: 
 
- plánování v oblasti vod vyplývá z platné národní legislativy (zákon o vodách a jeho prováděcí 

vyhlášky) a Evropských směrnic. 
- vysvětlení problematiky plánování v hlavních povodích, v oblastech povodí, zmínění 

připravované tzv.euronovely zákona o vodách, z níž vyplývá spolupráce Povodí Odry s.p. 
s Moravskoslezským  a Olomouckým krajem na zpracování plánu, vysvětlení problematiky 
vodních útvarů. 

- ustanovení Komise pro plánování v oblasti vod v ČR při Mze, další jednání této komise 
proběhne dne 25.9.2003 v Praze a záznamy z těchto jednání budou rozesílány členům 
subkomise. 

- vyslovení předpokladu, že subkomise se bude scházet 2x – 4x ročně, resp. podle potřeby,  
z jednání  bude pořizován záznam a v případě individuálního jednání správce povodí 
s členem subkomise bude taktéž pořízen záznam a dán všem členům na vědomí, pokud 
členové subkomise nebudou na záznam do 14 dnů reagovat, budou se považovat  kroky 
subkomise za projednané. 

- podání informace o možnosti vzniku statutu jednotlivých subkomisí v ČR. 
- vyslovení předpokladu, že subkomise bude sloužit jako poradní a pracovní sbor a jako 

otevřený systém. 
- podání informace o vzniku pracovní skupiny v rámci Povodí Odry s.p. při subkomisi povodí 

Odry v počtu 13 členů. Doporučení o utvoření obdobných pracovních skupin u LČR a ZVHS 
pro dobrou spolupráci se zhotovitelem plánu. 
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- zpracování plánu v oblasti povodí Odry bude provedeno dodavatelsky, v říjnu 2003 bude 
vypsána soutěž na zpracovatele přípravných prací plánu povodí Odry s předpokladem jejího 
vyhodnocení a uzavření smlouvy do konce letošního roku, výběrová komise bude složena ze 
zástupců Ministerstva zemědělství, správce povodí Odry a obou krajů.     

- seznámení členů s předpokládaným časovým harmonogramem pořízení plánu : 
- 2004 – přípravné práce 
- 2005 – definice environmentálních cílů a stanovení referenčních podmínek pro jejich 

hodnocení v jednotlivých vodních útvarech 
- 2006 – tzv. analýzy mezer, tzn. stanovení rozdílů mezi současným, předpokládaným 

stavem a stanovenými environmentálními cíli 
- 2007-2009 – zpracování plánu povodí Odry včetně programu opatření a jeho schválení  

- uvedení zmínky o způsobu financování zhotovení plánu povodí Odry. 
- další jednání subkomise se předpokládá po uzavření smlouvy se zhotovitelem plánu. 
 
V následné diskuzi zaznělo: 
 
- Ing.Polenka – informoval subkomisi, že zde není jako zástupce VÚV, ale jako poradce, který 

zpracovával celou koncepci plánování v oblasti vod a je ochoten se budoucích jednání 
subkomise účastnit.  
- z této skutečnosti vyplývá úkol oslovit ještě jednou VÚV TGM a dořešit jeho účast nebo 

neúčast v subkomisi. 
- Ing.Polášek – reagoval na podané informace v tom smyslu, že se účastnil zpracování 

Koncepčního dokumentu pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje 
v přechodném období do roku 2010 (zpracovatel Povodí Odry s.p., 2003) včetně jeho 
projednání v odborných komisích MS kraje, na veřejných seminářích, v Radě kraje a 
v Zastupitelstvu kraje, kdy projednání proběhlo i formou vystavení na internetových stránkách 
s možností uplatnit obdobně touto formou připomínky či náměty. Vyslovil názor, že při 
pořizování a projednávání plánu povodí Odry by se mělo postupovat obdobně, protože se 
tento postup setkal se všeobecnou spokojeností. 
- Ing.Tureček informoval o záměru vytvořit internetové stránky pro plán povodí Odry, kde 

budou veřejně dostupné informace pro subkomisi a o subkomisi a postupně bude 
uveřejňován zpracovávaný plán. 

- Ing.Polenka – zdůraznil úlohu subkomise k usměrňování prací na plánu ve vztahu 
k samosprávným orgánům. 

- Ing.Weberová – upozornila na nutnou součinnost plánu povodí Odry s územně-plánovacími 
dokumentacemi všech úrovní.  

- Ing.Tureček – dotázal se, zda přítomní navrhují doplnění ustanovené subkomise 
- Ing.Polenka – navrhl oslovit zástupce báňského sektoru  
- Ing.Tureček - žádá tímto členy subkomise o vyjádření případných námitek k tomuto 

návrhu, nebudou-li sděleny do 30.9.2003 žádné námitky, bude na příští zasedání tento 
zástupce přizván 

- Ing.Březina – zmínil širší souvislosti z hlediska plánování v rámci EU včetně přeshraniční 
spolupráce s Polskem a prací na plánu v oblasti vod pro celé povodí řeky Odry. 

 
 
 
 
 
 
V Ostravě 3.9.2003    Zaznamenal : Ing.Pavlas 
 
       Záznam odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
 


