
Plán dílčího povodí Horní Odry  26.11.2014 

 
Zápis 

ze 4. jednání Komise pro plánování v díl čím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu, 
které se konalo dne 26.11.2014 na Povodí Odry s.p. v Ostrav ě 

 
Jednání zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing. Tureček.  
Ing. Tureček uvedl, že toto jednání bylo svoláno především k představení návrhu Plánu dílčího povodí 

Horní Odry spolu s podáním informací o průběhu druhého cyklu procesu plánování v oblasti vod. Seznámil 
přítomné se stavem prací a plněním časového harmonogramu jak v přípravě Plánu dílčího povodí Horní Odry, 
tak Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.  

Hlavní část programu jednání komise tvořily prezentace k jednotlivým kapitolám návrhu Plánu dílčího 
povodí Horní Odry. Postupně Ing. Tureček spolu s Ing. Maškovou, Ing. Pavlasem a Ing. Biksadským představili 
jednotlivé kapitoly: 

• Úvod 
• Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry 
• Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod 
• Monitoring a hodnocení stavu  
• Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí 
• Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny 
• Opatření k dosažení cílů 
• Ekonomické údaje 
• Doplňující údaje 
 
Ing. Tureček ještě podrobně okomentoval Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem  

a 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.  

Závěrem informoval, že zpřístupnění 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 proběhne od 22. prosince 2014 do 22. června 2015.  

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 na tvorbě Plánu pro zvládání 
povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Odry.  

 
Ing. Tureček poděkoval všem členům za účast. Další jednání komise nepředpokládá, nevyloučil však 

individuální konzultace se členy podle potřeby vzhledem k možným došlým připomínkám a návrhům z procesu 
projednání plánů s veřejností. 

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

 
V Ostravě 4.12.2014 Zapsal : Ing.Pavlas            Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 26.11.2014   


