
Plán oblasti povodí Odry  4.11.2004 

Zápis 
z  5. jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, 

které se konalo dne 4.11.2004 na Povodí Odry s.p. v Ostravě 
 

Jednání zahájil vedoucí Komise pro plánování Ing.Tureček, který přítomné přivítal a přednesl 
předpokládaný program posledního jednání Komise v letošním roce. Z jednání se omluvil RNDr.Obrdlík, 
zástupce WWF Institutu, nezúčastnil se Ing.Káňa za SmVaK a.s.. 

Ing.Tureček uvedl, že pro jednání Komise v příštím roce požádá hejtmany Kraje 
Moravskoslezského a Olomouckého o nové delegování zástupců zastupitelstev krajů. 

Dále Ing.Tureček 
- informoval o jednání Komise pro plánování v ČR při MZe, která zasedala 14.10.2004, a to o přípravě 

nové vyhlášky o plánování v oblasti vod, o předpokládané náplni prací v následujících letech 2005-
2009, o aktualizaci Manuálu pro plánování v oblasti vod a o vydání nového Metodického návodu na 
rok 2005. 

- poděkoval přítomným za spolupráci na přípravných pracích v roce 2004, účasti na jednání Komise  
a poskytnutí potřebných podkladů, zástupkyním krajů také za finanční příspěvek, zástupci 
a.s.AQUATIS za provedené práce na plánování v oblasti povodí Odry. 

- konstatoval, že byly dokončeny práce na kapitolách "Zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí 
Odry", které byly od 21.10.2004 vystaveny na internetových stránkách s.p.Povodí Odry  
k připomínkám. 

- prezentoval náplň jednotlivých kapitol „Zprávy 2005“ a jejich stručné závěry s komentářem 
- vyzval přítomné, aby se v diskuzi vyjádřili ke zpracovanému materiálu 

- bylo zodpovězeno Ing.Poláškovi na jeho připomínku z minulého jednání Komise týkající se 
minimálních zůstatkových průtoků a novelizaci metodického pokynu MŽP, 

- technický ředitel Povodí Odry s.p. Ing.Březina vyzdvihl provedené práce a jejich široký záběr, 
upozornil, že od doby vypracování SVP zde v oblasti vodního hospodářství materiál podobného 
rozsahu a náplně nebyl, uvedl, že bude vydán informační materiál s přiblížením plánování 
v oblasti vod a obsahující přehled prací roku 2004 a bude snahou s.p.Povodí Odry prezentovat 
tyto přípravné práce pověřeným obcím, zastupitelům krajů, pracovníkům krajských úřadů, 
veřejnosti. Připomenul, že tato práce je podkladem pro vypracování zprávy na národní úrovni  
a zprávy na úrovni mezinárodní oblasti povodí Odry. 

- Ing.Mašková referovala o současném monitoringu povrchových vod a vyhodnocení jeho 
reprezentativnosti. 

- jiné náměty či připomínky nebyly podány. 
 
Předložený materiál "Zpráva 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry" byl následně Komisí pro 
plánování v oblasti povodí Odry schválen. 
 
Ing.Tureček závěrem 
- sdělil, že bude dodržen termín závěrečného odevzdání "Zprávy 2005" na MZe, MŽP a VÚV  

k 15.11.2004  
- a poděkoval členům za účast a pozval je na další jednání této Komise, které se uskuteční v průběhu 

roku 2005 po ukončení výběrového řízení na dodavatele prací na Plánu oblasti povodí Odry na 
roky 2005-2009. 

 
 
 
V Ostravě 4.11.2004    Zapsal : Ing.Pavlas Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
 
 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 4.11.2004   
 
 
 
 
Na vědomí : Ing.Libor Ansorge, Ministerstvo zemědělství ČR 

         Ing.Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry s.p.  


