Asociace vodní turistiky a sportu
Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
datum
čas zahájení
počet přítomných

8.12.2020
11:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová, B.
Pražák, P. Šálek)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Týnec n.S.
13:30:00
1 (David Gros)

Program zasedání výboru

–
–
–

kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
aktivity od minulého zasedání, nové aktivity

Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0
1.

–

–

–

–
–

–
2.

–

3.

–

Pavel Š. a Petr. P připraví novou záložku na avts web, kde bude rozebráno právo
spojené s vodní turistikou – úkol trvá. Čekáme na změnu vodního zákona, ve které
jsou naše návrhy.
Jez v Heřmanicích na Labi – Petr P. zajistí schůzku s majitelem a s vodoprávním
úřadem, aby se zajistila přenositelnost jezu. Majitel se zatím odmítá setkat, nový
pokus bude učiněn v lednu – úkol trvá.
Vodoprávní úřad v Jindřichově Hradci odpověděl ohledně rozkolísání Nežárky, že o
situaci ví. Některé MVE mají špičkování manipulačním řádem povoleno, ale tato
situace se týkala MVE Dolní Lhota a případ byl projednán s vlastníkem a
provozovatelem MVE.
Míla P. nedostal odpověď od Magistrátu KV odbor ŽP, jestli neudělil ke stavbě Mve
Dubina nějaká povolení. Petr P. poslal žádost o informace přes 106ku.
Petr P. odeslal dne 19.11. přes 106ku žádost o informaci na vodoprávní úřad v Táboře,
jestli už proběhla změna manipulačního řádu pro jez Benešův mlýn a že budeme
účastníky u jakéhokoli řízení, pokud bude zahájeno. Úřad odpověděl, že zrovna dne
19.11. ukončil řízení o povolení k nakládání s vodami s MVE a že změna
manipulačního řádu byla pozastavena. I když jsme měli požádáno o zaslání informací
pro nově zahajovaná řízení, úřad nás nekontaktoval. Zároveň je velmi podivné, že
úřad ukončil řízení v den obdržení našeho dopisu. Asi z důvodu, abychom nemohli do
něho vstoupit.
Petr P. nachystal po zpracování právní problematiky a příslušných zákonů dopis
ohledně opomenutého účastníka řízení a na odvolání proti vydanému rozhodnutí.
Petr P. obeslal členy pro uhrazení členského příspěvku s platností do konce ledna
2021.
Členská základna – 2 členové ani přes výzvy neuhradili členský příspěvek, bylo jim
ukončeno členství.
Petr P. informoval o průběhu schvalování vodního zákona. Novela prošla znovu PS,
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kde byla schválena a následně podepsána prezidentem. Teď jen uveřejnit ve sbírce
listin a změna je platná i s našimi návrhy! Petr P. obešle po vstoupení platnosti novely
vodoprávní úřady, kde je bude informovat o změně. Jedná se o historickou událost pro
vodáky. Je třeba si uvědomit, že jiné silné a finančně zajištěné profese také zřizují své
asociace často jen s cílem změnit zákon v jejich prospěch, ale to se jim po mnoho let
nedaří. AVTS se to podařilo za 1,5 roku.
Petr P. informoval o nominaci České vodáctví do národního seznamu nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury. Požádal dopisem ředitele, jestli můžeme nominaci
podat, což je jedna z podmínek. Ředitel vyslovil souhlas se zpracováním, proto Petr P.
začal chystat společně s Vodáckým muzeem novou žádost do již národního seznamu.
V krajských seznamech jsme uspěli v Praze, v Královehradeckém kraji se čeká
schvalování radou kraje během prosince (kladná stanoviska komise jsou), Středočeský
kraj zatím nijak ve schvalovacím procesu nepostoupil.
Petr P. vyzval opět všechny předsedy svazů, aby zaslali dopis s vyjádřením souhlasu s
nominací do národního seznamu. Míla P. zajistí videonahrávku za Vodácké muzeum.
Míla P. zajistí 15 fotografií s vodáckou tématikou pro zápis do národního seznamu
kult. dědictví.
Petr P. odeslal přes 106 žádost na Ministerstvo životního prostředí, aby nás
informovali o podmínkách udělování dotací pro stavbu rybích přechodů (RP). Pokud
je řeka migračně prostupná (nová lokalita nebo rozvalený jez) a investor zde má zájem
o postavení neprostupné překážky, z jakého důvodu poskytuje MŽP dotace na stavbu
RP, když se situace jen migračně zhorší. Dle našeho názoru by si měl investor
zainvestovat stavbu RP sám ze svých prostředků, když na řece volně prostupné postaví
migrační bariéru.
V této souvislosti oslovit Petr P. i AOPK, aby při jednáních s MŽP pomohla prosadit
náš pohled na udělování dotací do MVE a RP.
AVTS byla oslovena investorem, který chce na jezu v Královském Poříčí na Ohři
vybudovat MVE. Jez je ve špatném stavu, proběhlo už územní řízení. Před stavebním
řízením chce investor znát náš názor. Míla P. se s Pavel Š. zúčastní přípravné schůzky.
Míla P. informovat o možnostech grantů a o možnosti založení politické strany, kde
lze obdržet finanční prostředky na základě hlasů ve volbách.
Termín členské schůze bude 16.3.2020 od 14 hod v Kotvě Braník, pokud corona
situace dovolí. Pozvánky rozešleme během ledna.
Míla P. připraví podklady pro výroční zprávu 2020 do konce prosince.
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