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Vypořádání připomínek k vyhodnocení SEA POP Odry 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
 
Relevantní připomínka – akceptovaná. Text přílohy č. 5 bude upraven ve smyslu připomín-
ky. 
 
Městský úřad Odry 
 
Vyjádření se týká reakcí na vypořádání připomínek ke koncepci, které podal MěÚ Odry den 
30.12.2008. Nejedná se tedy o připomínky k vyhodnocení SEA ani k procesu SEA.  
Následující vypořádání zpracoval s.p. Povodí Odry. 
 
♦ ad 1) - Částečně akceptováno.  
Na původní podnět MěÚ Odry k zapracování zásad „ekologicky přijatelné správy vodních 
toků“ do tzv. správných postupů v návrhu Plánu reagovalo předchozí vypořádání (vypořádá-
ní připomínek k návrhu Plánu oblasti povodí Odry) tak, že správa a údržba vodních toků je 
vykonávána podle dikce zákona o vodách, zákona o ochraně přírody a dalších legislativních 
předpisů České republiky a je vždy projednávána s příslušnými orgány státní správy a samo-
správy, zároveň jsou zohledňovány požadavky vyplývající z plánů péče chráněných území. 
V rámci zpracování plánu byly zhodnoceny stávající vodní díla na tocích a ty, které již ne-
slouží svému účelu, byly navrženy k revitalizaci.  
Nově je možno doplnit, že neakceptování zařazení požadovaných zásad do „správných po-
stupů“ se týká pouze upravených úseků toků a úseků v intravilánech obcí, kde bylo 
k úpravám toku vydáno povolení vodoprávního úřadu. Pro neupravené úseky toků bude zá-
sada, usilující o ekologicky šetrné přístupy při správě a péči o koryta toků a břehové porosty, 
do tzv. správných postupů nově doplněna.  
 
♦ ad 3) – Neakceptováno 
Obava, kterou sdílí MěÚ, je neoprávněná, protože obecná ochrana vod hájí nevyužívané 
podzemní zdroje natolik, že je možné je za krizových situací využít, příp. pak návazně na to 
i pro ně ochranná pásma nově navrhnout a vyhlásit. 
 
♦ Ad 14) Neakceptováno 
Výhledové průplavní spojení Dunaj - Odra – Labe, jakožto vodní cesta strategického vý-
znamu, spadá do gesce vlády ČR vzhledem k mezinárodním závazkům, které s tímto zámě-
rem souvisí. Až bude ze strany vlády vznesen na odvětví vodního hospodářství požadavek 
na zřízení této cesty, teprve potom se jí může Plán oblasti povodí Odry zabývat. Nutno po-
znamenat, že technická úroveň dnešních vodních cest a jejich provozu nutně nepodmiňuje 
při využití všech moderních prostředků, které jsou v tomto oboru k dispozici (tzv. úsporných 
nádrží na jednotlivých plavebních komorách, použití reverzibilních přečerpávacích elektrá-
ren, atd.), pro plavbu zřizování nových umělých akumulací vod (Spálov).  
 
♦ Ad 21) - Neakceptováno 
K podané připomínce na úrovni návrhu plánu bylo ze strany pořizovatele podáno vysvětlení 
o odlišnosti interpretace hodnocení stavu podzemních vod v inkriminovaném prostoru 
z lokálního pohledu některých jednotlivých vrtů a z pohledu širšího hodnocení v rámci pří-
slušného vodního útvaru jako celku dle VÚV. Uváděná obava, že interpretace, přijatá plá-
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nem, může vést k preferenci napojení obcí daného prostoru na Ostravský oblastní vodovod, 
je zbytečná, protože interpretace plánu přináleží mimo správce povodí i příslušnému vodo-
právnímu úřadu, což je samotný MěÚ Odry.  
 
♦ ad 24) a 26) – Akceptováno 
Správcovství úseku Vítovky, kde má být zkapacitněn, je v kap. D plánu a příslušném listu 
opatření opraveno (Semperflex – Optimit a.s. Odry). 
 
♦ ad 27) - Neakceptováno 
Projekční přípravou navrhovaného opatření (zvýšení kapacity řeky Odry v km 87,0 – 93,3 
v Odrách a Loučkách) byly pověřeny vysokoškolské pracoviště ČVUT Praha a nadnárodní 
projekční firma Pöyry Environment a.s. Není pochyb o tom, že obě organizace při návrhu 
tohoto opatření postupovaly podle hydraulických zákonů a podle všech platných norem tak, 
aby funkčnost opatření byla zajištěna. 
 
♦ ad 29) – Neakceptováno 
Připomínka je bezpředmětná, protože návrh Plánu nenavrhuje území pro umělou akumulaci 
povrchových vod jako opatření na ochranu před extrémními jevy. Ve své kapitole D.4.7. 
"Zabezpečenost užívání vod v období sucha" pouze nabízí jako podklad pro zajištění dosta-
tečného množství vody budoucím generacím tyto lokality, které na národní úrovni v souladu 
se zákonem o vodách řeší Generel území pro umělou akumulaci povrchových vod (§28a zá-
kona o vodách). Plán oblasti povodí Odry bude plně respektovat dohody, závěry a materiály 
učiněné v této problematice Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. 
Je nutno konstatovat, že se v žádném případě nejedná o realizaci nádrže, ale o ochranu území 
tak, aby v horizontu desítek let zde nebyla případná výstavba nádrže znemožněna, pokud by 
si ji případné klimatické či jiné společenské okolnosti vyžádaly. Protože plán nenavrhuje 
území pro umělou akumulaci povrchových vod jako opatření, nebylo ani prováděno vyhod-
nocení vlivů na životní prostředí. 
 
♦ ad 31) – Neakceptováno 
Na původní připomínku MěÚ, týkající se revitalizací  toků a melioračních systémů na Oder-
sku, vybudovaných předchůdci Zemědělské vodohospodářské správy, návrh plánu reagoval 
odkazem, že ZVHS jako správce drobných vodních toků „neuplatnila ve zmiňovaném území 
žádná další konkrétní opatření a že je ztotožněna s obecným přístupem k protierozní ochraně 
a zlepšování vodního režimu v krajině, jak je Plánem oblasti povodí Odry navrhováno“. Toto 
lze jen doplnit tím, že po novém jednání se ZVHS tento správce toku uvedl, že má svoje pri-
ority a naléhavější lokality, než ty, které MěÚ Odry uvádí, nicméně předpokládá, že bude 
k nim moci rovněž přikročit, avšak až v následném plánovacím období. 
 
 
Obvodní báňský úřad v Ostravě 
 
Jedná se pouze o doporučení. 
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Statutární město Havířov 
 
- Požadavek na zahrnutí zřízení protipovodňové hráze podél  „areálu volného času“ do návr-
hu opatření. 
 
♦ Akceptováno - navrhovaná výstavba hráze je zahrnuta do kapitoly D plánu jako součást 

celkové koncepce řešení protipovodňové ochrany. 
 

Město Odry 
 
- Nesouhlas se stanovením území pro umělou akumulaci povrchových vod Spálov, s „nevy-
hodnocením“ jejího vlivu na ŽP.  

♦ Neakceptováno  - s odůvodněním stejně jako u připomínky ad 29) MěÚ Odry. - Protože 
POP nenavrhuje území pro umělou akumulaci povrchových vod jako opatření, nebylo ani 
prováděno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 
 
Obec Horní Lomná 
 
- Nesouhlas se záměrem stavby přehrady v katastru obce Horní Lomná. 
♦ Neakceptováno - s odůvodněním stejně jako u připomínky ad 29) MěÚ Odry. 
 
 
Městský úřad Třinec 
 
Bez připomínek. 
 
 
Městský úřad Český Těšín 
 
ad 1) -  zahrnutí přítoků řeky Olše do rámce opatření ke zvýšení protipovodňové ochrany 
města Český Těšín 
♦ Akceptováno – přítoky řeky Olše byly jako součást koncepce řešení protipovodňové  

ochrany města do kapitoly D plánu nově zahrnuty. 
 
ad 2) – požadavek zahrnout mezi opatření ekologicko stabilizační funkci toků 
♦ Akceptováno pokud jde jen o přirozené a neupravené úseky toků tím, že do „správných 

postupů“ plánu je pro tyto úseky toků doplněna zásada ekologicky šetrného přístupu při 
správě a péči o koryta toků a břehové porosty. V upravených úsecích je nutno prioritně 
respektovat podmínky stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu pro povolení stavby, 
a tak zachovat stanovenou kapacitu vodního díla a ochranu před povodněmi. 

 
 
AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky 
 
- Nesouhlas s návrhem území pro umělou akumulaci povrchových vod Ondřejovice, 
s „nevyhodnocením“ jejího vlivu na ŽP. 
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♦ Neakceptováno - s odůvodněním stejně jako u připomínky ad 29) MěÚ Odry. Protože 
plán nenavrhuje území pro umělou akumulaci povrchových vod jako opatření, nebylo ani 
prováděno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá 
 
Připomínky jsou akceptovány. 
 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu  
 
Bez připomínek. 
 
 
Magistrát města Olomouce 
 
- Připomínka (oddělení péče o krajinu a zemědělství) k omezenému řešení retence vody 
a k protierozním opatřením v krajině ve vztahu k „Strategii přírodě blízkých …..opatření“  
♦ Neakceptováno – POP Odry z okruhu, který se týká krajiny jako celku, obsahuje jednak 

návrh konkrétních revitalizačních opatření na úseku říčních systémů (kap. C.4), pak návrh 
na zřízení prostorů k zachycování povodní (kap. D.4) a dále návrh komplexních  pozem-
kových úprav (kap. D.2). Aby tato opatření ve svých důsledcích lépe spolupůsobila, je 
Plánem navrhováno další opatření v podobě zpracování „Strategie a koncepce přírodě 
blízkých protipovodňových, technických a revitalizačních opatření…“. Ta, aby byla v šir-
ším kontextu použitelná pro konkrétní aplikaci celé této široké problematiky, dosud chy-
bí. 

 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava 
 
ČIZP uvádí, že některé své připomínky k POP Odry, podané 29.10.2008, považuje ve Vy-
hodnocení SEA (příloha 8.2.) za nedostatečně vypořádané. – Je však nutné si uvědomit, že 
v příloze č. 8.2 Vyhodnocení SEA jsou vypořádány připomínky, které byly zaslány 
k oznámení SEA v r. 2007, nikoli připomínky k návrhu Plánu, které ČIŽP zaslala 
29.10.2008.  Tyto připomínky vypořádal zpracovatel koncepce ve „Zprávě o vyhodnocení 
podaných připomínek“, která byla zveřejněna 16.2.2009.   
 
Přesto zpracovatel Plánu vypořádal v níže uvedeném textu připomínky znovu: 
 
ad 1) a 3) – Doplnění odůvodnění 
♦ Výhrady k obecnosti navrhovaných opatření v návrhu Plánu byly ve vypořádání připomí-

nek v obou bodech vysvětleny tak, že pokud jde o navrhovaný plán, jedná se o koncepční 
dokument, který v jednotlivých lokalitách bude v dalším stupni přípravy a projektování 
konkretizován co do detailního vymezení a co do způsobu konkrétního řešení. Lze jen 
doplnit, že v těchto fázích může spolupracovat a vyjadřovat se i příslušný inspektorát 
ČIŽP, a to jak co se týká aktualizace plánu oblasti povodí v dalších plánovacích cyklech, 
tak i jde-li o detailní rozpracovávání jednotlivých akcí a jejich řešení. 
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ad 5) - Neakceptováno 
♦ Obecná námitka proti likvidaci břehových porostů a zkapacitňování koryt jako takovému, 

byla odůvodněna již v předchozím stupni projednávání návrhu plánu, zejména jde-li  o je-
jí první část, týkající se břehových porostů. Byla odůvodněna nutností „ …dodržení 
hydraulických poměrů, na jaké byla stavba úpravy povolena a zkolaudována, … protože 
jinak by zcela nesplňovala svůj základní účel - bezpečné převedení návrhového průtoku 
příčným profilem koryta - daný povolením k její výstavbě“. Pokud jde o „zkapacitňování 
koryt“, návrhy v Plánu se týkají výhradně městských tratí a intravilánů obcí, kde jejich 
prioritním účelem je ochrana života a majetku občanů před destrukčními účinky povodní. 
Je třeba zdůraznit, že v lesních a polních tratích žádné návrhy na ochranu proti povodním 
nejsou v Plánu oblasti povodí Odry obsaženy. 

 
ad 6) – Neakceptováno 
♦ Opatření, která jsou Plánem navrhovaná, nejsou „kontraproduktivní“, jak je připomínka 

charakterizuje, ale naopak vzájemně se doplňující. V rozptýlené zástavbě, pokud tato 
opatření jsou potřebná, budou prováděna více přírodě blízkým způsobem, v intravilánech 
měst a obcí pak spíše jako technická, jinde, kde dřívější požadavek na ochranu před po-
vodněmi ustoupil (např. Osoblažsko), jsou zase na tocích navrhována jako opatření revita-
lizační, navracející tok do původního stavu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny při-
spějí komplexní pozemkové úpravy, které jen v prioritní oblasti horní Opavy představují 
změnu povrchové struktury na 6 tisíc ha pozemků v důsledku změny způsobu hospodaře-
ní na nich. Stejně tak ke zvýšení retence krajiny přispěje navrhované zřízení suchých ná-
drží. Souhlasné stanovisko k návrhu Plánu není samozřejmě chápáno jako souhlas s jed-
notlivostmi vlastního řešení těchto opatření, které bude třeba nejdříve konkrétně projekč-
ně navrhnout a se všemi účastníky – včetně ČIŽP – projednat. 

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 
 

Jedná se pouze o doporučení. 
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