
Plán dílčího povodí Horní Odry  25.04.2013 

 
Zápis 

ze 2. jednání Komise pro plánování v díl čím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu, 
které se konalo dne 25.4.2013 na Povodí Odry s.p. v  Ostrav ě 

 
Jednání zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing. Tureček. Představil nové členy 

komise, kterými se stali zástupci zastupitelstva Moravskoslezského kraje pánové Polášek a Unucka a Mgr. 
Birklen za AOPK ČR.  

Ing. Tureček uvedl, že toto jednání bylo svoláno za účelem informování členů o průběhu prací na druhém 
cyklu procesu plánování v oblasti vod a přípravě Plánu dílčího povodí Horní Odry. 

Následně Ing. Tureček informoval o sběru dat a sestavení „Předběžné zprávy o realizaci programů 
opatření v povodích“, poděkoval členům za spolupráci při poskytnutí podkladních údajů o stavu akcí zařazených 
do plánu povodí v jednotlivých okruzích opatření – kanalizace a čistírny odpadních vod, staré ekologické 
zátěže, revitalizace říčních systémů, opatření na ochranu proti povodním. Data jsou také využita při přípravě 
zprávy pro vládu ČR v rámci Zprávy o stavu vodního hospodářství za rok 2012. 

 
Ing. Tureček se zabýval rovněž časovým harmonogramem a programem prací. Konstatoval, že tento 

materiál byl zveřejněn k připomínkám veřejnosti od 2.5.2012 na dobu 6 měsíců. Dále zopakoval hlavní časové 
milníky 2. plánovacího cyklu a dokumenty, které se musí zveřejnit a zpřístupnit veřejnosti k připomínkám: 

• Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem 
(nepřekročitelný termín zveřejnění 12/2011) - splněno 

• Časový plán a program prací (12/2012) - splněno 
• Předběžný přehled vodohospodářských problémů (12/2013) – připravuje se 
• Návrhy plánů povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (12/2014) 
• Zpráva o vyhodnocení připomínek podaných k návrhům plánů povodí a návrhům plánů pro zvládání 

povodňových rizik (08/2015) 
 

Ing. Tureček informoval o zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami, 
který bude během letních měsíců ústředními vodoprávními úřady také zveřejněn k připomínkám veřejnosti. A to 
spolu s vymezením rizikových vodních útvarů, silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštních cílů ochrany vod. 

V další části jednání Ing. Biksadský prezentoval základní informace o naplňování Směrnice 2007/60/ES  
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v našem dílčím povodí, kdy pro vymezených 14 úseků vodních 
toků s potenciálně významným povodňovým rizikem o celkové délce 183 km jsou zpracovávány mapy 
povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. 

V různém představili Ing. Pavlas a Ing. Biksadský činnosti spojené s procesem plánování v Mezinárodní 
komisi pro ochranu Odry před znečištěním a práce na aktualizaci Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry  
a Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry.  

 
Ing. Tureček poděkoval členům za účast a sdělil, že příští jednání Komise bude svoláno podle dalšího  

postupu prací k návrhu programů opatření a poděkoval za případné individuální konzultace podle potřeby. 
Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách s.p. Povodí Odry 

(www.pod.cz) v sekci Proces plánování. 
 

 
V Ostravě 30.4.2013 Zapsal : Ing.Pavlas            Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 25.4.2013   


