
   

Plán dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry 6.12.2018 

 
Zápis 

z úvodního jednání Komise pro plánování v díl čím povodí Horní Odry ve 3. plánovacím cyklu, 
které se konalo dne 6.12.2018 na Povodí Odry s.p. v  Ostrav ě 

 
           Jednání zahájil a přítomné přivítal vedoucí Komise pro plánování Ing. Tureček. Uvedl, že se jedná  
o úvodní setkání komise v novém plánovacím cyklu 2016 – 2021. Postupně došlo k představování všech členů 
komise, kdy oproti poslednímu jednání se novými členy stali RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. jako zástupce 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Ing. Milan Klimeš jako zástupce Zastupitelstva Olomouckého kraje, 
doc.RNDr. Jan Unucka, Ph.D. za Český hydrometeorologický ústav, Ing. Miroslav Kahánek jako zástupce Lesů 
ČR s.p., Ing. Radim Jarošek za AOPK ČR a Ing. Jiří Blažek za ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Ing. Tureček uvedl, že toto jednání bylo svoláno k podání informací o průběhu nového cyklu procesu 
plánování v oblasti vod. Představil zhotovitele Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a přípravy podkladů 
pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry – společnost AQUAITS a.s. 

Uvedl, že je připraven na národní úrovni nový časový plán a program prací, ze kterého plynou hlavní 
časové milníky 3. plánovacího cyklu a který je v současnosti zveřejněn k připomínkám veřejnosti. 

Ing. Tureček podrobně představil informace o stavu opatření k dosažení dobrého stavu vod podle 
jednotlivých okruhů (odkanalizování a čištění odpadních vod, revitalizace vodních toků, odstraňování příčných 
překážek a zprůchodnění vodních toků) jako podklad pro Zprávu o pokroku v provádění opatření, kterou 
zpracovává Česká republika pro Evropskou komisi. 

V další části jednání Ing. Pavlas informoval o naplňování Směrnice 2000/60/ES, Rámcové směrnice  
o vodách a Ing. Biksadský informoval o naplňování Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik v našem dílčím povodí a Ing. Potiorová o hodnocení stavu povrchových vod. 

Ing. Tureček představil práce a činnosti v roce 2019 jak na návrhu plánu dílčího povodí, tak přípravě 
podkladů pro plán pro zvládání povodňových rizik.  

Ing. Pavlas o činnosti v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a o průběhu prací na 
aktualizaci Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry a mezinárodních workshopech a o průběhu prací na tvorbě 
aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Odry.  

V diskuzi postupně vystoupili Ing. Grůza z České inspekce životního prostředí, zástupce Ministerstva 
dopravy k plánovanému průplavnímu spojení Dunaj – Odra – Labe, Ing. Tureček k problematice sucha. Dále  
p. Kubišová za Krajský úřad Olomouckého kraje informovala o zpracování velké aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 

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

2019 s informací o významných problémech hospodaření s vodou, o hodnocení stavu 2016-2018 a opatřeních  
v oblastech s významným povodňovým rizikem.  

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

 
V Ostravě 14.12.2018 Zapsal : Ing.Pavlas            Zápis odsouhlasil : Ing.Tureček 
 
 
Příloha : Prezenční listina z jednání komise ze dne 6.12.2018   


