
Z á z n a m  
 

z jednání Návrhové skupiny Komise pro plánování v oblasti vod, konaného dne  
10. května 2006 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni: 
 

členové Návrhové skupiny:  
p.t. Král (MZe), Ansorge (MZe), Sokol (MZe), Hodovský (MŽP), Pravec (MŽP), Krátký 
(Povodí Vltavy), Tůma (Povodí Moravy), Polenka (VÚV) 
 
hosté: 
Mgr. Rieder (VÚV) 
 
Omluveni: 
Ing. Merta (Povodí Labe), Ing. Bc. Hubáčková (Jihomoravský kraj) 
 

 

Na jednání byly dle pozvánky projednány tyto body s následujícími informacemi a závěry: 

1. Plnění termínů stanovených v Metodickém návodu na rok 2006 

Ministerstvo životního prostředí předalo zástupcům MZe CD s výstupy resortu životního 
prostředí s termíny do 30.4.2004. Výjimku tvoří tzv. Maketa 2007 na kterou požádal garant 
úkolu o odložení termínu do 31.5. 

Výstupy budou zaslány též písemně na Ministerstvo zemědělství s žádostí o stanovisko. 
Tyto výstupy budou též zaslány v kopii na příslušné odborné ředitele organizací resortu 
zemědělství. 

MŽP souhlasí se zveřejněním předaných materiálů na internetu Mze na stránkách pro 
plánování. 

2. Problematika čl. 12 Metodického návodu – analýza revitalizačních opatření na 
vodních tocích 

Ministerstvo životního prostředí svolá vstupní schůzku ještě do konce května, mělo by se 
jednat o setkání příslušných vedoucích a odborných pracovníků. 

Pozvánka bude zaslána také na Lesy ČR, s.p. (Ing. Hofmeister). 

3. Novelizace Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Byly diskutovány otázky dotýkající se problematiky plánování v oblasti vod. 

Pracovní skupina diskutuje, zda tabulka limitů použitá v NV má odpovídat dobrému 
chemickému stavu. 

Existuje rozpor u limitů na celkový fosfor – v chráněných územích je požadována ze 
stany MZ a VÚV hodnota na úrovni 1/3 hodnoty mimo chráněných území. To vyvolává 
potřebu stanovení jakési „přechodové zóny“. MŽP předpokládá návrh řešení v horizontu 1-2 
týdnů. Podle § 12 odst. 2 má toto řešit vyhláška. 

Bylo by vhodné dát pokyn vodoprávním úřadům, aby nová povolení k nakládání s 
vodami, které v současné době vydávají byly vydávány pouze do roku 2010, neboť plány 
oblastí povodí mohou stanovit nové podmínky pro nakládání s vodami. MŽP zváží postup 
vůči vodoprávním úřadům. 
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4. Plán hlavních povodí 

Na KPOV 18.5. bude připraveno vystoupení s informací o proběhlých jednání 20.4. a 
10.5. Zároveň bude připravena nová verze upravená podle připomínek. MZe musí 
prodiskutovat úpravu osy VH služeb s odborem 16330. 

V rámci diskuse bylo projednávána problematika územního hájení z hlediska vodních 
cest. Tato problematika se nevztahuje pouze na kanál D-O-L, ale týká se i dílčích úseků 
některých vodních toků, které jsou vedeny jako významné vodní cesty, nebo jsou diskutovány 
při mezinárodních jednáních. Tuto problematiku bude nutné řešit s Ministerstvem dopravy v 
návaznosti na schválenou Dopravní politiku a navazující dokumenty, včetně závěrů chystané 
meziresortní komise pro D-O-L. 

Po projednání návrhu PHP na jednání KPOV 18.5. zajistí MZe jeho zveřejnění na Portálu 
veřejné správy tak, aby byl zveřejněn 19.5. Od tohoto data poběží lhůta 30+15 dnů na 
připomínky veřejnosti. 

5. Dokumentace programu pro plánování v rámci ISPROFIN. 

MZe připravilo z podkladů od správců povodí návrh dokumentace programu, ze kterého 
bude možno hradit náklady procesu plánování. Protože je třeba stanovit jednotkové náklady 
pro parametry zvolené jako ukazatel efektivity programu byli členové návrhové skupiny 
požádáni o prodiskutování těchto jednotkových nákladů s ostatními správci povodí a 
poskytnutí návrhů do 19.5.2006, tak aby mohla být dokumentace ještě jednou pracovně 
projednána s Ministerstvem financí a následně nejpozději do 31.5. předána oficiálně 
Ministerstvu financí v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. 

 

 

 

 
V Praze dne 11.5.2006 
 
Zaznamenal: Ing. Libor Ansorge  
 
 

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc. v.r. 


