
Plán dílčího povodí Horní Odry  28.05.2014 

 
Zápis 

ze 3. jednání Komise pro plánování v díl čím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu, 
které se konalo dne 28.5.2014 na Povodí Odry s.p. v  Ostrav ě 

 
Jednání zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing. Tureček. Novým členem komise se 

stal p. Opršal jako zástupce Zastupitelstva Olomouckého kraje.  
Ing. Tureček uvedl, že toto jednání bylo svoláno k podání informací o průběhu druhého cyklu procesu 

plánování v oblasti vod. V prezentaci zopakoval hlavní změny oproti prvnímu cyklu, především v legislativě a 
novém rozdělení České republiky na dílčí oblasti – naše „Dílčí povodí Horní Odry“ a začlenění nových plánů pro 
zvládání povodňových rizik do struktury plánování v oblasti vod. Uvedl časový harmonogram a hlavní časové 
milníky 2. plánovacího cyklu. 

Ing. Tureček informoval o stavu prací na Plánu dílčího povodí Horní Odry, zpracovanému hodnocení 
stavu vodních útvarů povrchových vod, přípravě návrhů opatření k dosažení dobrého stavu vod. Zabýval se 
rovněž časovým harmonogramem a dalším postupem zpracování, projednání a schvalování plánu, přičemž 
shrnul následující 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) - splněno 
• Návrhy plánů povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (12/2014) – připravováno  
• Zpráva o vyhodnocení připomínek podaných k návrhům plánů povodí a návrhům plánů pro zvládání 

povodňových rizik (08/2015) 
 
Ing. Tureček podrobně představil návrhy opatření k dosažení dobrého stavu vod podle jednotlivých 

okruhů (odkanalizování a čištění odpadních vod, revitalizace vodních toků, odstraňování příčných překážek a 
zprůchodnění vodních toků, staré ekologické zátěže) a dále opatření k ochraně proti povodním, stavby malých 
vodních a suchých nádrží, opatření ke zvýšení bezpečnosti vodních děl. K představeným návrhům opatření 
požádal členy komise o zaslání případných připomínek a návrhů do 30. června tohoto roku. 

V další části jednání Ing. Biksadský informoval o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a 
zvládání povodňových rizik v našem dílčím povodí. 

V různém informoval Ing. Pavlas o činnosti v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a o 
průběhu prací na aktualizaci Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry a Ing. Tureček o průběhu prací na tvorbě 
Plánu pro zvládání povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Odry.  

V diskuzi vystoupil ředitel Kutý z OvaK Ostrava k problematice volných výustí a zástupce Ministerstva 
dopravy p. Dabrowski k problematice plavby. Dále zástupce AOPK ČR p. Birklen k revitalizacím vodních toků a 
zprůchodňování migračních překážek. 

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

postupu prací a úkolů, před zpřístupněním návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry společně s návrhem 
Národního plánu povodí Odry a návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ke konzultacím 
s veřejností, nevyloučil však individuální konzultace se členy podle potřeby. 

Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách s.p. Povodí Odry 
(www.pod.cz) v sekci Proces plánování. 
 

 
V Ostravě 4.6.2014 Zapsal : Ing.Pavlas            Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 28.5.2014   


