
Plán oblasti povodí Odry  23.03.2007 

 
Zápis 

z  12. jednání Komise pro plánování v oblasti povod í Odry, 
které se konalo dne 23.03.2007 na Povodí Odry s.p. v Ostrav ě 

 
 

První jednání v roce 2007 zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing.Tureček. 
Z jednání se omluvili Ing.Pulchart (MS kraj), Ing.Čuport (Mittal Steel), Ing.Polášek (ČRS), Doc.Obrdlík (WWF) a 
Ing.Schneider, Ing.Březina a Ing.Mašková (Povodí Odry s.p.). Nezúčastnili se pan Velebný (Zastupitelstvo MS 
kraje) a Ing.Káňa (SmVaK, a.s.). 

Ing. Tureček uvedl, že letošní rok bude stěžejním v procesu plánování, neboť ke konci roku musí být 
zpracován návrh Plánu oblasti povodí Odry, a v souladu s rozeslanou pozvánkou pokračoval v následujícím: 
- přiblížil významné činnosti, které nás čekají v roce 2007, a to: 

- probíhající proces monitoringu povrchových vod 
- zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami 
- zpracování návrhu Plánu oblasti povodí Odry – v termínu do konce letošního roku, požádal členy  

o spolupráci, avizoval samostatná jednání, především s Lesy ČR, ZVHS, Moravskoslezským  
a Olomouckým krajem, AOPK ČR, podniky vodovodů a kanalizací, následné konzultace se zastupiteli  
krajů  

- proces SEA – posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 
- dále podrobně informoval o předběžném přehledu významných problémů nakládání s vodami,  

o chronologii jeho sestavení. Členové Komise k materiálu neměli připomínek, poté konstatoval, že materiál 
je schválen a bude od 1.4.2007 zveřejněn k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců. 

- podotkl, že jednání Komise pro plánování v oblasti vod při MZe se letos ještě neuskutečnilo a není znám 
ani budoucí termín jednání. 

- k Plánu hlavních povodí ČR sdělil, že stále není vládou schválen, dopracovává se, na základě dohody MZe 
a MŽP v něm nebude seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (výhledové nádrže), jejich 
hájení  bude řešeno jiným legislativním postupem, pravděpodobně novelou zákona o vodách, upozornil, že 
nyní je stále v platnosti Směrný vodohospodářský plán a přiblížil hájené lokality v oblasti povodí Odry.  

 
V další části jednání informoval Ing.Maděřič o zahájeném procesu SEA Plánu oblasti povodí Odry – 

probíhá zjišťovací řízení – a o veřejném semináři na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje k procesu SEA  
a pracím v plánování v oblasti vod v roce 2006. Mezinárodní činnost v procesu plánování v Mezinárodní komisi 
pro ochranu Odry před znečištěním přiblížil Ing.Maníček, věnoval se vývoji sestavení přeshraničních 
významných vodohospodářských problémů a činnosti podskupiny GP Plánování. 

Následně Ing.Tureček v různém uvedl, že proběhne důležité jednání na MŽP k náplni kapitoly D Plánu  - 
Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny, že byla vydána další brožura k plánování – práce roku 2006 na 
Plánu oblasti povodí Odry, že Povodí Odry s.p. požádá o dotaci na plánování z dotačního programu MZe, že 
bude zpracován registr akcí v oblasti vodního hospodářství financovaných z dotačních titulů, že za stěžejní 
považuje sestavení návrhu opatření k dosažení dobrého stavu vod v oblasti povodí Odry, který bude na podzim 
konzultován s Moravskoslezským  a Olomouckým krajem. 

V závěrečné diskuzi vystoupila p.Filipcová a upozornila, že OKD a.s. jsou také provozovateli vodovodů  
a kanalizací, a p. Kubišová, která sdělila, že MZe má Plány pro zlepšování jakosti surové povrchové vody 
odebírané za účelem úpravy na vodu pitnou.  

Ing.Tureček poděkoval všem členům za účast na jednání a nyní předpokládá individuální konzultace  
a další jednání Komise až v závěru letošního roku.  

Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách s.p.Povodí Odry 
(www.pod.cz) v sekci Plánování v oblasti povodí Odry. 
 
 
V Ostravě 26.3.2007    Zapsal : Ing.Pavlas Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 23.3.2007   


