Plán oblasti povodí Odry

11.5.2004

Zápis
ze 3. jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry,
které se konalo dne 11.5.2004 na Povodí Odry s.p. v Ostravě
Jednání zahájil technický ředitel s.p.Povodí Odry Ing.Březina, který přítomné přivítal a věnoval se
zhodnocení první části Přípravných prací Plánu oblasti povodí Odry – Vlivů na útvary povrchových vod,
které byly odevzdány v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR.
Poté se vedení ujal Ing.Tureček. Úvodem informoval přítomné o předpokládaném programu
jednání této Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, ze kterého se omluvili zástupci ČHMÚ
RNDr.Řehánek, SmVaK a.s. Ing.Káňa, Ing.Polenka z VÚV TGM a z důvodu nemoci Ing.Kajnarová
z Povodí Odry s.p. (PO s.p.). Jednání se nezúčastnili zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Ing.Tureček dále pokračoval následujícím:
- komentoval dokončení kapitoly 3.1.1 Vlivy na útvary povrchových vod Přípravných prací, zpracované
podle Makety zprávy 2005, pro přehlednost a srozumitelnost bude kapitola upravena, především
tabulky v příloze. Další kapitoly již budou zpracovány ve dvou podobách - jedna dle „Makety“, další
k vystavení na internetu pro veřejnost. Text a přílohy kapitoly 3.1.1 jsou již vystaveny na
internetových stránkách s.p.Povodí Odry věnované plánování v oblasti vod (www.pod.cz), kde je
rovněž možno podávat připomínky a podněty jak k této kapitole, tak všeobecně k plánování
v oblasti povodí Odry.
- informoval o posledním jednání Komise pro plánování v oblasti vod při Ministerstvu zemědělství.
- vysvětlil postupy v plánování na mezinárodní úrovni a spolupráci POs.p. v rámci koordinačních oblastí.
- konstatoval, že bylo Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM (VÚV TGM) uzavřeno vymezení
vodních útvarů, že 15.5. PO s.p. obdrží CD s vodními útvary v oblasti povodí Odry se základním
komentářem, toto CD následně poskytne zástupcům krajů, Lesů ČR, ZVHS, AOPK.
- přiblížil materiál VÚV TGM„Pracovní cíle dobrého stavu povrchových a podzemních vod“, nyní probíhá
jeho projednávání, z pohledu PO s.p. jde o materiál nedopracovaný a byl připomínkován.
- zabýval se materiálem „Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivu na vody do
r.2015“, ten se jeví nevyvážený a v některých oblastech zavádějící, PO s.p. byl připomínkován,
nyní je nutno tento scénář na národní úrovni převést na oblast povodí Odry, navrhl postup: Aquatis
a.s. zadá převedení scénáře do „Makety“ a regionální úrovně ústavu ekonomiky VUT FAST Brno,
4.6. materiál bude poskytnut krajským úřadům MS a OL kraje, členům výboru pro životní
prostředí zastupitelstva MS kraje a subjektům SmVaK a.s., OKD a.s., ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., do
18.6. PO s.p. očekává odpověď – souhlas se scénářem, nebo připomínky s návrhem úpravy. Poté
bude scénář dopracován v termínu k 30.6.2004.
- uvedl, že byly zahájeny práce na ekonomické analýze oblasti povodí, a to analýze míry návratnosti
nákladů. Ta se provádí podle jednotlivých sektorů vodohospodářských služeb a vyhodnocují
se příjmy a náklady za tyto vodohospodářské služby u jednotlivých subjektů za období 2000-2003.
S průvodním dopisem PO s.p. zašle tabulky k vyplnění Lesům ČR, ZVHS, ČHMÚ, SmVaK a.s.,
OVaK a.s., BRVOS s.r.o., KVaK. s.r.o., JVS spol. s r.o. a Sdružení oborů vodovodů a kanalizací
(SOVAK). Termín pro zpracování údajů je do konce června 2004, kontaktní osoba z úseku
ekonomického ředitele Povodí Odry s.p. pro případné dotazy je Ing.Šimková (596 657 314).
- zhodnotil, že v problematice podzemních vod aktivně spolupracujeme se zodpovědným
zpracovatelem (VÚV TGM) a za náš státní podnik kontaktními osobami jsou RNDr.Ovčaří,
Ing.Maníček a Ing.Skalička.
- sdělil přítomným, že v současné době probíhá zpracování metodiky pro vymezení silně ovlivněných
vodních útvarů (SOVÚ,HMWB) povrchových vod a PO s.p. pokračuje v jednáních se
zpracovatelem metodiky a.s.DHI Hydroinform na předběžném určení SOVÚ v naší oblasti povodí.
- vznesl požadavek na nepřítomného zástupce ČHMÚ na poskytnutí hydrologických údajů – m –
denních a N-letých průtoků v uzávěrných profilech jednotlivých vodních útvarů (110 profilů).
- požádal zástupkyni OKD a.s. o předání podkladu o poddolování pro účely posouzení vlivu na vodní
útvary povrchových vod, zašleme oficiální dopis s žádostí o předání podkladů (i v elektronické
podobě) do dalšího jednání komise.
- požádal zástupkyni KÚ Moravskoslezského kraje o poskytnutí zpracovaného materiálu „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“ pro účely přípravných prací.
- navrhl, aby jednání této Komise jako doposud neměla pevný termín, byla svolávána jen v případě
sdělení nových informací a žádostí o spolupráci, pozvánky jsou zasílány s dostatečným
předstihem, konstatoval, že je škoda, že se jednání neúčastní všichni členové komise.
V Ostravě 11.5.2004

Zapsal : Ing.Pavlas

Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 11.5.2004
Na vědomí : Ing.Libor Ansorge, Ministerstvo zemědělství ČR
Ing.Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry s.p.

Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček

