
Záznam z mimořádného jednání

Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod

dne 25. července 2013 na Ministerstvu zemědělství

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Další postup v zajištění hodnocení stavu Vú a zpracování návrhů PDP a NPP
2. Další postup v zajištění zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým

rizikem a zpracování návrhů Plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) (v
návaznosti na jednání s Ing. Vítem Sumpelou, vrchním ředitelem sekce fondů EU,
ekonomiky a politiky životního prostředí pověřeným řízením odboru řízení projektů
OPZP MZP dne 22. 7. 2013)

3. Schválení Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami ke
zveřejnění

4. Různé

Úvodem jednání Předseda Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod (dále
PV KPOV) pro rok 2013, Ing. Miroslav Král, CSc. přivítal vrchního ředitele sekce vodního
hospodářství MZe RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., a zástupce MZP v čele s ředitelem odboru
ochrany vod Ing. Karlem Vlasákem.

Dále informoval o důvodech svolání tohoto mimořádného jednání PV KPOV, rozšířeného
o členy Pracovní skupiny Povodňová směrnice, a to v návaznosti na projednání závěrů PV
KPOV konaného 27.6.20 13 s MZP, které se konalo 17.7.2013, tzn. především o závěrech
jednání s Ing. Vítem Sumpelou, vrchním ředitelem sekce fondů EU, ekonomiky a politiky
životního prostředí dne 22. 7. 2013 ve věci financování projektů z kap. 1.3.1. OPŽP a situace
v zajištění hodnocení stavu VU.

Zjednání vyplynuly následující závěry:

1. Další postup v zajištění hodnocení stavu VÚ a zpracování návrhů PDP a NPP

Ing. Král stručně zrekapituloval dosavadní vývoj v zajištění hodnocení stavu VÚ. Připomněl,
že toto hodnocení mělo zajistit MZP v rámci připravovaného projektu ENVIVoda, který však
nebyl schválen a nebude realizován. V návazném jednání dne 8.2.2013 mezi MZP, MZe
a správci povodí bylo dohodnuto, že jako náhradní řešení zajistí správci povodí aktualizaci
sytému PLANOP, který byl využit pro hodnocení stavu VU v prvním plánovacím období.
Realizace této úpravy systému „PLANOP“, dohodnutá na jednání na MZP dne 8. 2. 2013,
následně na PV KPOV 8. 4. 2013 i na jednání v dubnu 2013, však musela být zastavena kvůli,
za daných podmínek, faktické nemožnosti převzetí výstupu prací od zhotovitele a nejasnému
finančnímu zajištění vlastního hodnocení stavu VU ze strany MZP.

S ohledem na informaci zástupců MŽP, že se v termínu 31. 10. 2013, který je schváleným
časovým plánem a programem prací stanoven pro dokončení hodnocení stavu vodních
útvarů, nepodaří MZP toto hodnocení zajistit, byl projednáván krizový časový plán



s alternativou maximálně možného posunu tohoto termínu a termínů některých navazujících
úkolů přípravných prací. Všichni přítomní zástupci správců povodí tento návrh akceptovali.
Bylo konstatováno, že maximální možný termín pro dokončení hodnocení stavu VU,
s ohledem na navazující přípravné práce, je 31 .12.2013 s tím, že pro státní podnik Povodí
Ohie, který zajišťuje zpracování návrhu PDP vlastními silami, bude tento termín posunut
maximálně do 30.11.2013. Zástupci MZP sdělili, že v nově navržených termínech jsou
schopni hodnocení stavu VU zajistit. Návrh na změnu časového plánu a programu prací bude
odsouhlasen a oficiálně schválen na příštím jednání PV KPOV.

Bylo rovněž konstatováno, že správci povodí předali ČHMÚ, v souladu s požadavky MŽP,
data z monitoringu biologických složek povrchových vod, potřebná k vyhodnocení
ekologického stavu útvarů povrchových vod. Tato data CHMU vložil do IS Arrow. Od 30. 4.
2013 mají správci povodí rovněž k disposici potřebné výsledky monitoringu povrchových vod
pro hodnocení chemického stavu VU. V tomto ohledu správci povodí očekávají ze strany
MZP sdělení kontaktních údajů subjektu, kterému mají data předat. Na jednání bylo
dohodnuto, že tímto subjektem bude CHMU, který tato data, obdobně jako data pro
hodnocení ekologického stavu, vloží do IS ARROW. V souladu s výše uvedeným MZP osloví
v nejbližším termínu správce povodí oficiálním dopisem.

Na jednání bylo v této souvislosti dále dohodnuto, že tato základní (tzv. surová) data pro
hodnocení vodních útvarů nebudou volně přístupná na internetových stránkách IS Arrow.
Bylo konstatováno, že všechna data předaná podniky Povodí jsou z reprezentativních profilů.

Ve věci metodik pro hodnocení stavu VÚ, zajišt‘ovaných MŽP, sdělil zástupce MŽP, že
dosud nedokončené metodiky by měly být hotovy nejpozději do konce září (dle přítomného
zástupce VUV jsou tyto metodiky převážně ve stádiu připomínkového řízení).

O zpracování zadávací dokumentace a zadání výběrového řízení na zhotovitele hodnocení VÚ
bude odbor ochrany vod MZP neprodleně informovat ostatní pořizovatele plánů povodí (MZe
a správce povodí).

2. Další postup v zajištění zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým
rizikem (DOsVPR) a zpracování návrhů PpZPR (v návaznosti na jednání s Ing.
Vítem Sumpelou, vrchním ředitelem sekce fondů EU, ekonomiky a politiky
životního prostředí pověřeným řízením odboru řízení projektů OPZP MZP dne 22.
7. 2013)

Ing. Král a RNDr. Punčochář stručně shrnuli dosavadní vývoj v zajištění zpracování DOsVPR
a informovali o možnostech v dalším postupu zpracování. Původně se předpokládalo, že
v rámci DOsVPR dojde k podrobné rekognoskaci oblastí a podrobným návrhům opatření,
které by byly projednány s dotčenými obcemi. Financování mělo být zajištěno
prostřednictvím podzimní výzvy (listopad-prosinec 2012) OPZP osy 1.3.1. Do dnešního data
však k vypsání výzvy nedošlo. S ohledem na termíny vyplývající z časového plánu
a programu prací není možno realizaci projektu v původním rozsahu a čerpání finančních
prostředků v termínech zajistit. Z tohoto důvodu správci povodí odmítli možnost podání
žádosti na čerpání finančních prostředků z připravované výzvy OPZP.

Na jednání bylo dohodnuto, že DOsVPR budou zpracovány v redukované formě podle
redukované Osnovy DOsVPR zpracované Povodím Vltavy a doplněné ostatními podniky
Povodí (důraz na preventivní opatření, konkrétní návrhy stavebního charakteru budou
převzaty zjiž existujících záměrů s určitým, předem definovaným stupněm rozpracování
a bez projednání s dotčenými obcemi). Takto redukovanou podobu budou správci povodí
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financovat z vlastních zdrojů v přibližné výši cca 10 % původně uvažované částky na
zpracování DOsVPR, nebo je budou zpracovávat vlastními silami.

Tato DOsVPR bude zpracována v souladu s termíny uvedenými ve schváleném časovém
plánu a programu prací.

Zástupci MZe prezentovali návrh na zpracování souvisejícího koncepčního dokumentu, který
by umožnil realizaci některých záměrů a předpokladů původní obsahové náplně DOsVPR,
obecně tedy systémového a komplexního přístupu k rozvoji protipovodňové ochrany v CR.
Tento projekt by byl realizován z finančních prostředků osy 1.3.1 OPZP (10 % prostředky
správců povodí), s možností čerpání do 31.12.2015. Výzva na čerpání těchto prostředků je
nyní, s více než ročním zpožděním, připravena k vypsání.

Tento projekt by nebyl formálně součástí procesu plánování v oblasti vod a jeho využití
v tomto plánovacím cyklu by bylo velmi omezené. Stal by se však velmi celmým podkladem
pro navazující plánovací cyklus a vzhledem k zamýšlenému projednávání s obcemi a kraji by
se tak v mezidobí mohl stát podkladem pro zásadní systémové změny v územně plánovací
dokumentaci. Finanční rámec projektu není prozatím podrobněji specifikován, počítá se však
s částkou nižší než původně zamýšlenou na zpracování DOsVPR (tedy nižší než 100 mil. Kč).
Na základě dohody s VR Sumpelou a předpokládaných termínů realizace je nutno do
poloviny srpna 2013 přepracovat stávající projektovou dokumentaci (DOsVPR) dle
požadavků podniků Povodí, tak aby do konce srpna 2013 mohla být vypsána výše zmíněná
výzvav ose 1.3.1 OPZP.

Bylo dohodnuto, že této možnosti použití prostředků OPŽP bude využito. V této věci osloví
VR Punčochář generální ředitele podniků Povodí. Dne 1. 8. 2013 od 10:00 hod. se na Povodí
Vltavy sejdou, se záměrem úpravy stávající projektové dokumentace, zástupci podniků
Povodí. CHMU, VUV. MZP a MZe ve složení Mgr. Ing. Jana Tejkalová, Ing. Jiří Kladivo,
Ing. Jaroslav Beneš, Ing. Václav Svejkovský, Ing. Iva Jelínková, Ing. Petr Březina, popř. Ing.
Jiří Biksadský, Mgr. Jakub Čurda, Ing. Jan Kubát, Ing. Libor Ansorge a Ing. Drbal Karel,
Ph.D.

Zároveň bylo diskutováno i zajištění zpracovatele Plánů pro zvládání povodňových rizik.
V této souvislosti bylo sděleno, že zpracováním PpZPR bude s největší pravděpodobností
pověřen CHMU. Správci povodí k tomu poskytnou sumarizované údaje za dílčí povodí,
zejména cíle a opatření ke zvládání povodňových rizik vycházející zjednotlivých DOsVPR.

V této souvislosti byl pak Ing. Kubátem požádán VŘ Punčochář, který je prezidentem
MKOL, aby při příštím jednání MKOL přetlumočil nesouhlas ČR s požadavkem, aby návrhy
textu pro Plán pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe byl
sekretariátu MKOL předány již do konce roku 2013. Tento termín není možné, vzhledem
k stanovenému časovému plánu pro zpracování PpZPR na národní úrovni, dodržet.

3. Schválení Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami
ke zveřejnění

Finální verze materiálu bude 25. 7. 2013 elektronicky rozeslána členům PV KPOV
k připomínkám či akceptaci. Akceptaci a připomínky doručí členové PV KPOV do pondělí
29. 7. 2013 na adresu jakub.curda()nize.cz. Následně MZe zašle všem povinným subjektům
materiály a vzor oznámení ke zveřejnění.
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4. Různé

4.1 Ve věci výběrového řízení na zpracovatele posouzení SEA pro NPP a PDP bylo ze
strany MZP sděleno, že 31. 7. 2013 proběhne otevírání obálek.

4.2 RNDr. Daňhelka informoval o materiálu Předběžná informace
o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013. Dále informoval, že
vláda CR přijala usnesení č.533 ze dne 3.7.20 13 k realizaci projektu Vyhodnocení
povodně v červnu 2013. Koordinátorem projektuje MZP, které zřejmě pověří CHMU.
Významný podíl má MZe a správci povodí.

Zapsali: Mgr. Čurda, Ing. Lídlová

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
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PRESENČNÍ LISTINA

z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod
pro přípravu 2. plánovacího období,

konaného dne 25. července 2013 na MZe, místnost 101

organizace jméno podpis

Ministerstvo zemědělství kP ‘1ĺ

Odbor vodohospodářské Ing. Miroslav Král, CSc.

politiky a protipovodňových Mgr. Jakub Čurda

opatření — 512O Ing. Dana Lídlová Z

Ing. Karel Vlasák
Ministerstvo životního Ing. Evžen Zavadil
prostředí Ing. Josef Nistler
Odbor ochrany vod Mgr. Ing. Jana Tej kalová

Asociace krajů České Ing. Bc. Anna Hubáčková
republiky

Mgr. Petr Ferbar
Povodí Labe, státní podnik Ing. Petr Martínek -

Ing. Jiří Kladivo
Ing. Tomáš Kendík omluven

Povodí Vltavy, státní podnik Ing. Jaroslav Beneš
Ing. Richard Kučera
Ing. Vlastimil Zahrádka omluven

Povodí Ohře, státní podnik Ing. Jindřich Břečka
— (Ing. Václav Svejkovský

Ing. Natálie Vlková

Povodí Moravy, s.p. Dr. Ing. Antonín Tůma
Ing. Miroslav Foltýn

- /b šĹ

Ing. Petr Březina
Povodí Odry, státní podnik Ing. Břetislav Tureček omluven

Ing. Lukáš Pavlas
Ing. Jiří Biksadský ‚/y ‘ĺ
Ing. Jan Cihlář / I

VRV a,s. Ing. Kateřina Hánová

DI-II a.s. Ing. Marek Mat‘a
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

ČHMÚ Ing. Jan Kubát
Ing. Libor Ansorge otĎven

VÚV TGM, v.v.i. Karel Drbal
Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA
Mgr. Libuše Opatřilová yy

/


