Vážení,
koncem loňského roku byl Evropskou komisí schválen projekt "Záchrana lužních stanovišť v povodí
Morávky". Tento projekt je spolufinancován z programu LIFE-Nature. Hlavním cílem projektu je
potlačení invazního druhu rostliny - křídlatky. Ze současných asi 350 ha ploch zasažených křídlatkou
by se po ukončení projektu mělo podařit vytlačit křídlatku pod 10 % současné plochy. Realizátorem
projektu a příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj. Partnery projektu jsou - ČSOP Salamandr,
LČR, s.p., Povodí Odry , s.p., AOPK ČR a CHKO Beskydy, Plzeňský Prazdroj, a.s. Každý z partnerů
naplňuje svoji účast na projektu určitým finančním podílem z vlastních zdrojů na jeho financování.
Příspěvek Evropské komise je cca 700 tisíc EUR. Podíl Povodí Odry, s.p. je 60 tisíc EUR. Celkový
rozpočet projektu přesahuje 1 mil. EUR, tedy více jak 28 mil. Kč. Časový harmonogram projektových
činností je rozložen do let 2007 až 2010. Další bližší informace můžete získat na internetové adrese
http://www.life-moravka.cz
Garantem realizace projektu za Povodí Odry, s.p. byl určen provozní odbor (Ing. Skokan, Ing.
Suchoň). Koordinovaný celoplošný zásah proti křídlatce v povodí Morávky byl dohodnut následovně.
Každému z partnerů projektu byla vyčleněna určitá plocha zásahu, která nerespektuje např. vlastnictví
pozemků nebo správcovství vodních toků, chráněná území apod. Plocha určená k zásahu pro Povodí
Odry, s.p. se nachází v celém dílčím povodí Morávky nad Smrečanským mostem přes Morávku v ř.
km 17, 225, tzn. celé povodí vodárenské nádrže Morávka. Termín určený řídící komisí projektu k
zahájení terénních prací byl stanoven na měsíc květen-červen t.r. Práce budou provedeny
dodavatelsky. Ostatní zasažené plochy v povodí Morávky byly rozděleny mezi další partnery.
V souvislosti s realizací projektu potřebujeme zabezpečit v rámci našeho podniku spolupráci při
zabezpečování kontroly prováděných prací především v PHO VD Morávka a možnosti dočasného
uskladnění chemických prostředků určených k zásahu Roundup-Biaktiv v množství 250 l /rok,
případně další. Vzhledem k výše uvedenému je nutno zdržet se z naší strany k zásahům proti
křídlatce v celém povodí Morávky. Současně budeme vděčni za jakékoliv připomínky a náměty nejen
k projektu, ale i samotné realizaci.
Děkuji a těším se na další spolupráci
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