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

11. 11. 2021
20:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová,, P.
Šálek, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
21:15:00
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.

– nejsou

2.
3.

– Noví členové – 1
– MVE Dubina – Magistrát KV prodloužil staviteli termín na dodání chybějících
stanovisek do konce listopadu.
– Petr P. se zúčastnil konference AOPK ohledně migračního zprostupňování řek.
– Petr P. jednal na ČVUT ohledně vytvoření standardu bezpečné propustě a společné
vodácko-rybí propustě.
– Petr P. kontaktoval Ministerstvo dopravy ohledně vytvoření standardu na bezpečnou
vodáckou propust, zatím bez odezvy.
– Petr P. spolupracuje s AOPK na možnosti vytvoření modelu společné rybo-vodácké
propusti.
– Petr P. se aktivně snaží zajistit podporu schválení statku České vodáctví na
ministerstvu kultury. Petr P. pokusí zajistit schůzku s ředitelkou odboru.
– Oprava Reichova jezu ve Valmezu na Rožnov. Bečvě – řízení vedené dle §56. AVTS
nesouhlasí s opravou jezu a bude požadovat jeho renaturaci. Zajišťuje v tomto směru i
spolupráci s AOPK Beskydy.
– Oprava jezu Dolní město Trutnov – vodoprávní řízení na instalaci klapky na jezu s
bagrováním nad jezem. AVTS je účastníkem řízení a požaduje vybudování
prostupnosti jezu přes 2,5 m vysoké betonové břehové křídlo a zajištění výjimky dle
§56, jelikož v místě se nachází chránění živočichové.
– Královehradecký kraj naše odvolání jako opomenutého účastníka u stavby MVE
Svoboda nad Úpou zamítl. Rozhodnutí je již delší dobu vydané a jen se prodloužilo.
Pokud se jen prodlužuje, nelze se již dostat do řízení.
– Petr P. zaslal přes zákon 106 žádost o informaci k opravám jezu Boršov a Herbertov
na Vltavě.
– Petr P. připravil několik článků o aktuálních přípravách na stavby nových MVE nebo
Co stojí daňové poplatníky MVE a rozeslal je novinářům.
– Národní a dílčí plány povodí – naše návrhy na zprůchodnění jezů pro lidi v rámci
plánů povodí byly odmítnutí s tím, že „Zprůchodnění migračních překážek pro lidi v
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Asociace vodní turistiky a sportu
zájmu vodní turistiky neodpovídá žádnému z cílů plánování v oblasti vod
definovaných v § 23a vodního zákona.“
– MMR vypsalo dotace na Výstavba / budování nástupních míst a přístavů pro vodní
turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně
prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení
lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech atd.). Více na mmr.cz
– Kdokoli (zaměstnanec, podnikatel, firma) můžete přispět darem přímo na náš účet,
který si pak odečtete z daní. V úhrnu lze pro rok 2021 odečíst až 30 % základu daně!
Minimum pro FO (OSVČ, zaměstnanec) je 1000 Kč, pro PO 2000 Kč. AVTS splňuje
podmínky pro darování a vystaví potvrzení o daru. Částkou si snížíte základ daně, ze
které se pak vypočítává samotná daň. Část daní tak nebudete muset odvádět státu, ale
využijí se k podpoře aktivit spojených s prosazováním vodáckých zájmů na řekách.
Jen to musíte stihnout do konce tohoto roku. Více na avts.cz

Příští schůze 8.12. ve 14 hod. v Týnci n.S.
Zkratky:
APO – Analyticko – právní odbor AVTS
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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