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Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1. Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
 
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 
 
 

Dle rozdělovníku 



 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
Ing. Lenka Heczková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 1 
Ing. Ervín Severa, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 1 
Ing. Tomislav Střelec CSc., Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX,  

Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 
p. Ladislav Velebný, zastupitel Moravskoslezského kraje, Dolní Moravice 24,  

795 01 Dolní Moravice 
p. Dušan Doležel, zastupitel Moravskoslezského kraje 
Ing. Josef Veselský, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc 
p.Vladimíra Kubišová, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova  40a, 779 11 Olomouc 
Mgr. Alexandr Kaňovský, zastupitel Olomouckého kraje, Kalvodova 1290, 790 01 Jeseník 
RNDr. Tomáš Řehánek Ph.D., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, 
                                                  K Myslivně 3, 708 00 Ostrava Poruba 
Ing. Martin Durčák, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, pobočka Ostrava, Macharova 5,  
                                702 00 Ostrava 1 
MVDr. Radim Mudra, Krajská hygienická stanice MS kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
Ing. Vladimír Němčanský, Lesy ČR, Oblastní správa toků, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek 
Ing. Jan Tlolka, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169,  

709 45 Ostrava  
Mgr. Jan Klečka, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  krajské středisko Ostrava,  

ul. 2.května 1, 742 13 Studénka 
Ing. Michal Čuport, ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava 
Ing. Květoslav Polášek, Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu  
                                       a Slezsko, Jahnova 17, 709 00 Ostrava 
p. Irena Filipcová, OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava 
Ing. Daniel Grůza, Česká inspekce životního prostředí, pobočka Ostrava, Valchařská 15,  

702 00 Ostrava 
Ing. Radek Maděřič, Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 
Ing. Petr Březina, technický ředitel, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Čestmír Vlček, obchodní ředitel, Povodí Odry, státní podnik 
Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Břetislav Tureček, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Eliška Mašková, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Lukáš Pavlas, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Jiří Biksadský, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Jiří Maníček 
 
Na vědomí: 
 
Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel, Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Miroslav Král, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR, odbor vodohospodářské politiky  

a protipovodňových opatření,  Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Ing. Hana Randová, Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod,   

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Petr Birklen, Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor obecné ochrany přírody a krajiny,  

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
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P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Ing. Tomáš Kotyza 
Krajský úřad  
Moravskoslezského kraje 
ul. 28. října 117 
702 18  Ostrava 1 
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uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Výzkumný ústav  
vodohospodářský TGM v.v.i. 
pobočka Ostrava  
Ing. Martin Durčák  
Macharova 5  
702 00 Ostrava 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Krajská hygienická stanice  
Moravskoslezského kraje 
MVDr. Radim Mudra  
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava  



 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Lesy České republiky 
Oblastní správa toků  
Ing. Vladimír Němčanský  
Nádražní 2811  
738 01 Frýdek Místek  



 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
Ing. Jan Tlolka  
28. října 169  
709 45 Ostrava  



 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 

Agentura ochrany přírody  
a krajiny ČR   
krajské středisko Ostrava  
Mgr. Jan Klečka, Ph.D. 
ul. 2.května 1 
742 13 Studénka 



 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 
 
 

         Český rybářský svaz  
         Výbor územního svazu  

pro Severní Moravu a Slezsko  
Ing. Květoslav Polášek  
Jahnova 17 
709 00 Ostrava 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 

OKD, a. s.  
p. Irena Filipcová  
Prokešovo náměstí 6/2020  
728 30  Ostrava  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 

Česká inspekce životního prostředí 
pobočka Ostrava  
Ing. Daniel Grůza  
Valchařská 15  
702 00   Ostrava  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 

Mgr. Petr Birklen  
          Ministerstvo životního prostředí ČR 

odbor obecné ochrany přírody  
a krajiny  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:              

 

Naše zn:     1633/923/1/0.72/2012 
Vyřizuje:          Ing.Pavlas  
Tel.:                596 657 268  
E-mail:          pavlas@pod.cz  

 

Datum:            02.02.2012 
 
 
 

P o z v á n k a   na jednání Komise pro plánování v  oblasti povodí Odry  
 
Vážení členové komise, 
dovolujeme si Vás pozvat na jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, které se 
uskuteční v Ostravě v budově státního podniku Povodí Odry na Varenské ulici 49, ve velké 
zasedací místnosti v 7. patře  
 

dne  16. února  2012  ( čtvrtek)  v  10 00  hodin 
 
 
Předpokládaný program: 
1.   Úvod a organizační záležitosti 
2. Druhý cyklus plánování v oblasti vod a hlavní změny 
3. Informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
4. Přípravné práce a aktualizace podkladů pro druhý cyklus plánování v oblasti vod 
5. Zpráva o pokroku dosaženém při zavádění programu opatření Plánu oblasti povodí Odry 
6. Různé, diskuze 
7. Závěr 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 

 
 
Ing. Břetislav  T u r e č e k  

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Ing. Michal Čuport  
Vratimovská 689 
707 02 Ostrava 
 



vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací 
 
 
 
 
 
 
 


