
Záznam 

 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

konaného dne 22. března 2012 na Ministerstvu životního prostředí 

místnost č. 967, od 15:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu. 

 

Jednání zahájila Mgr. Slavíková (MŽP) a omluvila Ing. Randovou (MŽP). Následně 

probíhalo jednání dle programu jednání: 

 

1. Sběr a vyhodnocování dat pro zprávu 2012 

 představení finální varianty sběru a vyhodnocování dat pro zprávu 2012 

 úprava specifikace odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým 

konkrétním opatřením  

 začlenění protipovodňových opatření do sběru dat 

 

2. Časový plán a program prací  

 aktualizace pokynu pro zveřejnění a připomínkování časového plánu a programu 

prací z prvního plánovacího období 

 

3. Aktuální stav příprav metodického postupu umožňujícího propojení procesů zapojení 

veřejnosti do příprav plánů povodí podle vodního zákona a procesu SEA 

 

Ad 1. 

Mgr. Slavíková informovala zúčastněné o nedořešení situace ohledně sběru a vyhodnocování 

dat pro zprávu 2012. Odbor ochrany vod bude zástupce PV KPOV informovat o závěrečném 

řešení nejpozději do 28. 3. 2012.  

 

Ad 2.  

Ing. Pytloun (MŽP) představil úpravy časového plánu a programu prací ve vazbě na 

zpracovávaný materiál metodického postupu, viz bod 3). Ing. Zahrádka (Povodí Ohře, státní 

podnik) vznesl dotaz, jaká přesná činnost je očekávána v rámci úkolu „Vyhodnocení dopadu 

realizovaných opatření plánů oblastí povodí (etapa 1 – pro účely zveřejnění)“. Po krátké 

diskusi bylo dořešení tohoto dotazu ponecháno na období 6 měsíčního zveřejnění časového 

plánu a programu prací k připomínkám veřejnosti. Dále Ing. Zahrádka upozornil na nesouhlas 

zástupců kraje na krátký termín pro schválení PDP, který je stanoven na 1,5 měsíce. 

Ing. Reidinger (MŽP) požádal zástupce MZe o vyjádření, zda byla prověřena možnost 

aktualizace pokynu pro zveřejnění a připomínkování časového plánu a programu prací z 

prvního plánovacího období, ve vazbě na dohodu z předchozího jednání PV KPOV. Po krátké 

diskusi MZe tuto možnost do 28. 3. 2012 prověří. Dne 28. 3. 2012 v 9.00 hod. se na MŽP 

sejdou zástupci MZe a MŽP k odsouhlasení definitivní verze dokumentu, který bude 

zveřejněn k připomínkám. Podniky Povodí pošlou do 26. 3. 2012 kontaktní osoby k zasílání 

připomínek.    

 

Ad 3. 

Ing. Pytloun a Ing. Hejhal (MŽP) představili postup prací na metodickém postupu 

umožňujícího propojení procesů zapojení veřejnosti do příprav plánů povodí podle vodního 

zákona a procesu SEA. Mgr. Horáček (MZe) v této souvislosti upozornil na potřebu provést 

meziresortní připomínkové řízení k plánům povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik 



ještě před zveřejněním veřejnosti k připomínkám. Jako odpověď uvedl Ing. Pytloun souhlas 

všech zástupců PV KPOV s návrhem zařazení meziresortního připomínkového řízení v rámci 

zveřejnění plánů k připomínkám veřejnosti již na několika předchozích jednáních týkajícího 

se časového plánu a programu prací a současně přislíbil prověřit možnost posunu příslušných 

úkolů časového plánu a programu prací tak, aby bylo připomínce vyhověno. Na jednání dne 

28. 3. 2012 bude tato možnost dále diskutována a uzavřena. 

Ve vazbě na mezistátní posuzování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

vznesl dotaz Ing. Král, CSc. (MZe) na nutnost tohoto posuzování. Ing. Hejhal tuto potřebu 

potvrdil z důvodu plnění zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ing. Beneš (Povodí Vltavy, státní podnik) vznesl dotaz, zda musí v rámci veřejného 

projednání dle požadavků procesu SEA, proběhnout ke každému dílčímu a národnímu plánu 

individuální veřejné projednání. Ing. Hejhal připustil jistou možnost sloučení některých 

veřejných projednání k projednávaným plánům, avšak musí vždy být zajištěno jedno veřejné 

projednání k jednomu plánu. Technické zajištění nebo forma slučovaných veřejných 

projednání bude diskutována v průběhu následujících příprav plánů povodí a plánů pro 

zvládání povodňových rizik. 

 

Závěrem jednání upozornil Ing. Jirásek (Povodí Labe, státní podnik) na nutnost koordinace 

vypořádání připomínek k plánům povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik, na který 

je v časovém plánu vyčleněn pouze 1 měsíc. Vzhledem k provázanosti NPP a PDP musí 

nejdříve proběhnout vypořádání na národní úrovni tak, aby bylo možné zanést odpovídající 

vypořádání do PDP. Tento postup je nutný zejména ve vztahu k zajištění finančních 

prostředků pro opatření uvedená v PDP. 

 

 

Závěry 

 Další jednání k časovému plánu a programu prací proběhne již pouze mezi MZe a 

MŽP 28. 3. 2012 a výsledky budou zástupcům povodí a krajům předány nejpozději 

29. 3. 2012 

 MŽP - Rozhodnout do 28. 3. 2012 o: 

- finální variantě sběru a vyhodnocování dat pro zprávu 2012  

- úpravě specifikace odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým 

konkrétním opatřením  

- možnosti začlenění protipovodňových opatření do sběru dat pro zprávu 2012  

 MZe - Prověřit možnost aktualizace pokynu pro zveřejnění a připomínkování 

časového plánu a programu prací z prvního plánovacího období do 28. 3. 2012 

 


