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

12. 10. 2021
20:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová,, P.
Šálek, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
21:10:00
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.

– MVE Benešův mlýn – krajský úřad odpověděl na naši námitku podjatosti a na podnět
na porušení manipulačního řádu na tomto jezu. Upozorňovali jsme kraj, že kontrola z
MÚ Tábora vždy kupodivu dopadla dobře, protože byla dopředu ohlášená. Po kontrole
voda přes jez opět přestala téci. Domnívali jsme se, že nadřízený orgán zajistí
nezávislou kontrolu. Bohužel krajský orgán sdělil, že náš podnět na nedodržování
manipulačního řádu podstoupil k vyřešení na MÚ Tábor.
– Pavel Š. Se zúčastnil schůzky ohledně MVE Úpice. Byla domluvena propust 2 m
široká a schody 1 m široké. Vzhledem k tomu, že tlumení energie bude provedeno
pomocí vývaru, jez bude tím pádem nebezpečný. APO zaslalo investorovi email, kde
ho upozorňuje na nebezpečnost jezu s tím, že stavby těchto jezů zásadně
nepodporujeme.
– Petr P. opět upozornil Povodí Vltavy na nebezpečnost bóje pod Staroměstským jezem.

2.
3.

– Noví členové – 0
– Petr P. se zúčastnil dalšího jednání na Královehradeckém kraji ohledně větší podpory
obcí a kraje v rámci vodáckých stezek.
– Podali jsme podnět na ČIŽP ohledně suchého jezu Ohúčov. ČIŽP vyhodnotila, že byl
porušen vodní zákona a zahájila správní řízení.
– MVE Heřmanice – kraj bohužel neakceptoval naše námitky k MŘ ohledně přenášení
jezu. V rámci MŘ nelze nařídit žádné stavební úpravy.
– Oprava jezu Rábí – kraj neakceptoval naše odvolání, kdy jsme požadovali v rámci
oprav jezu Rábí vybudování stezky na přenášení okolo stavby.
– MVE Dubina – Magistrát KV dal investorovi čas do konce měsíce na nápravu
námitek, které vzešly z odvolacího řízení.
– MVE Vojkovice – poměrně intenzivní jednání i s dalšími účastníky řízení. Opět se
ukazuje, že projekt je zkreslen a neobsahuje veškeré informace, o kterých by měli
účastníci vědět.
– MVE Adamov – MÚ Trutnov přerušil jednání o MŘ a dal za podmínku se vypořádat s
našimi námitkami ohledně online zaznamenávání stavů MZP a web kamery.
– Petr P. Se zúčastnil jednání komise pro rybí přechody.
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– Petr P. zajistil od Středočeského kraje nominaci do národního Seznamu nemateriálních
statků.
– Petr P. za pomoci V. Hejtmánka připravil prezentaci České vodáctví pro národní radu
ministerstva kultury.
– Petr P. a Míla P. Se zúčastnili schůze národní rady, kde prezentovali České vodáctví.

Příští schůze 16.11.2021.
Zkratky:
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ČIZP – Česká inspekce životního prostředí
ČRS – Český rybářský svaz
MŘ – manipulační řád
MVE – malá vodní elektrárna
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MZP – minimální zůstatkový průtok
MÚ – městský úřad
SPS – Státní plavební správa
VKP – významný krajinný prvek
VZS – Vodní záchranný služba
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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