
Záznam z jednání

Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod

dne 4. září 2013 na Ministerstvu zemědělství

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Kontrola záznamů zjednání PV KPOV 27.6.2013 a 25.7.2013

2. Příprava programu jednání KPOV 11.9.2013
a) Informace o činnosti od minulého jednání KPOV 29.11.2012 + organizační

záležitosti (MZe)
b) Informace o zpracování NPP a PDP

- Projednání a schválení změny osnovy DOsVPR pro PDP (MZe)
- Informace o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů

nakládání s vodami zjištěných v národní části mezinárodní oblasti povodí
Labe/Odry/Dunaje (MZe)

- Informace o přípravě posouzení SEA NPP (MZP)
- Informace o zajištění hodnocení stavu VU (MZP)

c) Informace o stavu zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových
rizik a informace o stavu zpracování PpZPR (MZP)

d) Různé
- Infringement k nesprávnému provedení směrnice Evropského parlamentu a

Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před
znečištěním a zhoršováním stavu (MZP + MZe)

- Zveřejnění výsledků návrhů plánů pro aktivní zapojení uživatelů vody a
veřejnosti 19 odst. 1 vyhlášky 24/20 1 1 Sb. (MZe)

- Informace o společné zemědělské politice po roce 2013 a závěry jednání
pracovní skupiny CIS WFD Agriculture (MZe)

- Informace o Modré zprávě 2012 rozšířené o Zprávu o pokroku dosaženém v
provádění programu opatření přijatých plány oblastí povodí v roce 2009 (MZe)

- Informace ve věci naplňování strategických cílů Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy CR pro léta 2013 - 2020 (MZe)

3. Spolupráce správců povodí na přípravě NPP — podklady ze zpracování PDP (stav
zpracování dle CP) VRV+DHI podklady (správci povodí)

4. Informace o průběhu přípravy projektu „Návrhy efektivních opatření ke snížení
povodňových rizik v CR“ (MZP + MZe)

5. Různé
- Hydrologická bilance množství a jakosti vody v CR 2012 — zveřejněna na

stránkách CHMU

Jednání zahájil Ing. Miroslav Král, CSc., který informoval o hlavním úkolu tohoto jednání,
kterým je příprava programu jednání KPOV dne 11.9.2013, včetně organizačního zajištění
prezentace jednotlivých bodů.

1



Z jednání vyplynuly následující závěry:

2. Příprava programu jednání KPOV dne 11.9.20 13
K jednotlivým bodům:

a) Stručná informace o činnosti PV KPOV od minulého jednání KPOV dne 29.11.2012
(výčet termínů jednání PV KPOV) včetně informací o změnách ve složení PV KPOV
a KPOV. Informaci podá zástupce MZe.

b) Informace o zpracování NPP a PDP

- Na jednání KPOV dne 11.9.2013 bude projednána a schválena zrněna osnovy
DOsVPR. Upravená osnova dokumentace která byla zaslána správcům povodí,
MZe a MZP elektronicky dne 30.8.2013 bude jako podklad pro jednání KPOV
zaslána společně s programem jednání předem všem členům KPOV. Tuto
informace přednesou zástupci MZe a Povodí Vltavy.

- Informaci o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání
s vodami přednese zástupce MZe

- Ve věci informace o stavu zajištění posouzení NPP procesem SEA informoval
Ing. Nistler; proběhlo otevírání obálek a na základě kritérií byla jako vítěz
vybrána CZU. V současné době běží lhůta pro podání námitek. Na jednání KPOV
by již měl být znám zpracovatel. Informaci přednese zástupce MZP.

- Ve věci zajištění hodnocení stavu VÚ sdělil Ing. Nistler, že tento úkol bude
financován z prostředků 00V MZP a v současné době je projednáván odborem
rozpočtu MZP. Na jednání KPOV 11.9.2013 by již mělo být známo rozhodnutí
odboru rozpočtu.

Ing. Král v této souvislosti zmínil problémy, které průtahy v zajištění této činnosti
přinášejí, a upozornil na případná rizika nedodržení termínů.

Ing. Tureček zároveň uvedl, že je vhodné již do podmínek zadávací dokumentace
a následně SOD specifikovat nutnost spolupráce zpracovatele hodnocení stavu
VU se správci povodí v rámci „výrobních“ výborů k zakázce, aby byla zajištěna
informovanost o postupech vyhodnocení stavu VU a využitelnost pro potřeby
pořízení PDP správci povodí.

-

Y této souvislosti proběhla diskuze zda by měla být KPOV schválena změna
Casového plánu a programu prací v tzv. „krizovém“ scénáři (tedy odevzdání
výstupů vyhodnocení stavu správcům povodí do 3 1.12.2013, respektive v případě
Povodí Ohře do 30.11.2013). Z diskuze vyplynulo, že tuto změnu KPOV
schvalovat nebude, na jednání však bude o této úpravě informováno.

c) Ing. Mgr. Tej kalová podala stručnou zprávu o stavu příprav datového skladu. Bylo
dohodnuto, že na jednání KPOV bude zástupcem MZP prezentováno zajištění
zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a informace
o stavu zabezpečení zpracování PpZPR.

d) Různé

- Ing. Král informoval o změnách vyhlášky č. 24/20 11 Sb. v souvislosti
s výtkami EK a zároveň uvedl, že do doby novelizace vyhlášky je na stránkách
MZe zveřejněn metodický pokyn. Zároveň stručně zmínil i konečné stanovisko
ve věci návrhu úpravy této vyhlášky ve smyslu zproštění povinnosti listinného
způsobu zveřejnění výsledků přípravných prací a návrhů plánu dle 19 odst. 1
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vyhlášky. V této souvislosti nebude vyhláška novelizována. Zveřejnění
v listirmé formě je však možno zajistit až na vyžádání výtiskem konkrétní části
dokumentu. Informaci na jednání KPOV podá zástupce MZe.

Informaci o závěrech jednání pracovní skupiny CIS WFD Agriculture podá na
jednání KPOV zástupce MZe Ing. Němec

- Informace o Modré zprávě 2012 rozšířené o Zprávu o pokroku dosaženém v
provádění programu opatření přijatých plány oblastí povodí v roce 2009 podá
na jednání KPOV zástupce MZe

3. Spolupráce správců povodí na přípravě NPP — podklady ze zpracování PDP (stav
zpracování dle CP)

Zástupci VRV stručně prezentovali seznam dat nezbytných pro sestavení návrhů NPP.
V této souvislosti se obrátili na správce povodí se žádostí o sdělení termínů, ve kterých
(pravděpodobně) budou informace dílčích kapitol PDP k dispozici — jako podklad pro
sestavení NPP. Bylo dohodnuto, že tato prezentace, společně s tabulkou pro vyplnění,
bude zaslána správcům povodí. Správci povodí vyplněnou tabulku zašlou MZe
(jakub.curda(mze.cz) do 20.9.20 13.

4. Informace o průběhu yřípravy projektu „Návrhy efektivních opatření ke snížení
povodňových rizik v CR“ (MZP + MZe)

Ing. Mgr. Tej kalová stručně informovala o současném stavu přípravy tohoto projektu,
s tím, že otázka položkového rozpočtu bude dále projednána na jednání PS Povodňová
směrnice, které se uskuteční v druhé polovině září. Členové PV KPOV se dohodli, že
informace o tomto projektu by měla zaznít i na jednání KPOV dne 11.9.2013.
Prezentaci na jednání KPOV 11.9.2013 zajistí zástupce MZP.

5. Různé

Ing. Král informoval, že na stránkách ČHMÚ byla zveřejněna Hydrologická bilance
množství ajakosti vody v CR 2012.

Ing. Nistler informoval o projektu Vyhodnocení povodně v červnu 2013. MŽP
zpracováním oficiálně pověřilo CHMU.

Správci povodí se obrátili na MZe, aby zajistilo podklady pro aktualizaci kapitol
1.1.8. PDP - Lesní poměry a lesní hospodářství a rovněž informace o aktuálnosti
informací uvedených v Registru chráněných území podle rámcové směrnice
uvedených na HEIS VUV.

Zapsali: Mgr. Čurda, Ing. Král

Schválil: Ing. Miroslav Irál, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

3



PRESENČNÍ LISTINA

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

konaného dne 4. září na MZe, místnost 413

č4

k
Qiji.

organizace jméno

Ministerstvo zemědělství
Ing. Miroslav Král, CSc.

Mgr. Jakub Čurda
Odbor vodohospodářské
politiky a protipovodňových Ing. Dana Lídlová
opatření — 15120

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ing. Karel Vlasák
Ministerstvo životního ‚2

Ing. Mgr. Jana Tejkalová A

prostředí
Ing. Josef Nistler

(hOdbor ochrany vod
Ing. Evžen Zavadil

(11. i4z ĺ(/,1
!

Asociace krajů České
Ing. Bc. Anna Hubáčková i Irn /

republiky V it

Ing. Ladislav Merta
Povodí Labe, státní podnik

Ing. Petr Ferbar

Ing. Tomáš Kendík
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Jaroslav Beneš

Ing. Vlastimil Zahrádka
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Natálie Vlková

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

Ing. Miroslav Foltýn

Povodí Odry, státní podnik Ing. Břetislav Tureček

Ing. Jan Cihlář

VRV a.s. Ing. Kateřina Hánová

Ing. Robin Hála 24
LULT_v

DHI a.s. Ing. Marek Mafa
L
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