Plán oblasti povodí Odry

09.04.2008

Zápis
ze 14. jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry,
které se konalo dne 9.4.2008 na Povodí Odry s.p. v Ostravě
Jednání zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing.Tureček. Z jednání se omluvili
Ing.Čuport (ArcelorMittal), Ing.Pulchart (MS kraj) a Ing.Vlček, Ing.Březina a Ing.Biksadský (Povodí Odry s.p.).
Jednání se nezúčastnili p.Velebný (MS kraj) a Doc.Obrdlík (WWF). Novým členem se za Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. místo Ing.Káni stal Ing.Tlolka, ředitel kanalizací.
Ing. Tureček uvedl, že toto jednání bylo svoláno ke stěžejní etapě procesu plánování, a to dokončení
prvního návrhu Plánu oblasti povodí Odry (návrh POP Odry). Pořizovatel – státní podnik Povodí Odry – ve
spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje zpracovali návrh POP Odry, včetně
stručného souhrnu pro jednodušší orientaci v něm. Členové Komise obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání
elektronickou podobu návrhu POP Odry a stručného souhrnu a byla jim dána možnost sdělit náměty, podněty,
připomínky.
V hlavní části jednání Ing.Tureček prezentoval návrh POP Odry a náplň jeho jednotlivých kapitol, postup
prací, problémové oblasti, podrobně se věnoval návrhům opatření.
Následně Ing.Tureček informoval, že ze členů Komise reagovali a sdělení ve stanoveném termínu do
2.dubna 2008 zaslali:
Krajský úřad Olomouckého kraje, p.Kubišová - bez dalších připomínek
ArcelorMittal Ostrava a.s., Ing.Čuport
- bez připomínek
OKD, a.s., p.Filipcová
- bez připomínek, materiál zpracován na velmi vysoké úrovni
VÚV T.G.M. v.v.i., Ostrava, Ing.Durčák
- zaslány konkrétní připomínky a dále náměty na doplnění
AOPK ČR, Ostrava, Mgr.Birklen
- zaslány konkrétní připomínky a dále náměty na doplnění
ČHMÚ Ostrava, RNDr.Řehánek, Ph.D.
- zaslány konkrétní požadavky na doplnění
Za zaslání stanovisek poděkoval s tím, že připomínky a náměty budou do návrhu POP Odry
zapracovány.
V diskuzi vystoupili:
- Ing.Grůza s požadavkem na samostatné jednání se státním podnikem Povodí Odry ve věci návrhů opatření,
dále se dotazoval na monitoring jakosti podzemních vod a na staré ekologické zátěže.
- Mgr.Birklen, který žádal vysvětlení k prioritní oblasti horní Opava a časovým vazbám na návrhy opatření
v ploše povodí.
- Ing.Tlolka, který sdělil, že návrhy opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod vycházejí z Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací, ale jsou samozřejmě aktualizovány podle současného stavu příprav a znalostí.
- Ing.Žmolík, jenž uvedl, že materiál a především stručný souhrn je srozumitelný, pro zastupitele přehledný.
Dalších připomínek k předkládanému materiálu nebylo a Ing.Tureček konstatoval, že Komisí pro
plánování v oblasti povodí Odry byl návrh POP Odry přijat.
Poté informoval Ing. Maníček o činnosti v procesu plánování v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před
znečištěním, především přípravě Plánu v mezinárodní oblasti povodí Odry.
Následně Ing.Tureček v různém uvedl, že návrh POP Odry bude nyní předložen Krajským úřadům
Moravskoslezského a Olomouckého kraje ke schválení a podle Časového plánu a programu prací bude od
1.července na půl roku zveřejněn k připomínkám veřejnosti. V rámci toho proběhnou semináře pro veřejnost a
požádal členy Komise, aby se jich zúčastnili a případně reagovali na dotazy veřejnosti v diskuzích.
Ing.Tureček poděkoval všem členům za účast a sdělil, že další jednání Komise předpokládá
pravděpodobně až na jaře příštího roku po proběhlém vystavení návrhu POP Odry a vypořádání připomínek
veřejnosti. Nevyloučil však individuální konzultace podle potřeby.
Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách s.p.Povodí Odry
(www.pod.cz) v sekci Plánování v oblasti vod.

V Ostravě 14.4.2008

Zapsal : Ing.Pavlas

Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 9.4.2008

Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček

