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

8.4.2021
20:00:00
5 (P. Ptáček, L. Říhová, B.
Pražák, P. Šálek, David
Gros)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
22:10:00

Program zasedání výboru

–
–
–

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

Program schválen – pro 5, proti 0, zdržel se 0
1.

–

–
–

2.
3.

–
–

–
–
–

–

Petr P. kontaktoval v souvislosti s odstavením MVE Litice v rámci akce Litický
oblouk půjčovny i SVoČR, který akci v horní části pořádá. Domluvili se na spolupráci
a ochotě se podílet na odstávce. Petr P. předal podklady z jednání s PLA zástupci
SVoČR a v případě potřeby poskytne součinnost.
Zdárně se podařilo uspořádat členskou schůzi, účast byla velká. Velmi děkujeme
všem, kteří se zúčastnili.
Na základě o propagaci AVTS, na které jsme se domluvili na členské schůzi, si lze
stáhnout logo zde a samolepku zde. Prosím všechny členy, aby umístili logo a
případně widget na darujme.cz na své stránky či na reklamní předměty.
Noví členové – 2
Petr P. informoval o zápisu do národního seznamu, že byl osloven MK a domluvili si
další postup. MK zadá posudky a během podzimu se pak bude statek obhajovat před
komisí. Doplnil na MK nominaci z Královehradeckého kraje do národního seznamu,
tedy máme již 2 nominace. Též informoval o pokračování zápisu ve Středočeském
kraji. Bohužel z důvodu dlouhodobé nemoci odpovědného pracovníka se zápis
pozastavil.
Do řízení o schválení manipulačního řádu pro MVE Žampach jsme zaslali připomínky
na manipulaci s jalovou vodou a možností 7x za rok odstavit MVE pro konání závodů.
V řízení o mimořádné manipulaci na jezu Nové Mlýny na Moravě jsme po domluvě s
garantem za Moravu (Tydra) upravili naše podmínky.
MVE Nové Městečko – krajský úřad rozhodl v rámci zjišťovacího řízení, že stavba
musí projít EIA řízením. Na základě našich věcných a velmi konkrétních připomínek
jsme byli kontaktováni místními spolky, který ocenili naši práci, protože stavba by jim
způsobila vážné komplikace.
Přihlásili jsme se jako opomenutý účastník do řízení o MVE Malá Hydčice na řece
Otavě. Jsou plány na stavbu derivační MVE s náhonem, což by výrazně ovlivnilo
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plavbu. Řízení je zatím pozastaveno z důvodu doplnění podkladů ze strany investora.
MVE Křesín – dali jsme požadavek na umístění propustě s možným automatickým
otevíráním, řízení bude podléhat EIA.
Řízení o VKP – rekonstrukce jezu Rábí – jsme účastníky řízení a dali jsme
připomínky ke stavbě.
MVE Benešův mlýn - odpověď z kraje na naše odvolání k jezu Benešův mlýn na
Lužnici. Úřad v Táboře nám neoznámil probíhající řízení, i když jsme měli požádáno
o informování ke každému zahájenému řízení na Lužnici. Jelikož jsme věděli, že
nějaké probíhá, museli jsme poslat výzvu až přes 106 zákona o svobodném přístupu k
informacím, aby úřad reagoval. Čirou náhodou, kdy dorazila naše žádost o informaci
na úřad v Táboře, v ten samý den ukončil úřad řízení k Benešovu mlýnu a vydal
rozhodnutí. Tím nám znemožnil zúčastnit se řízení. Proto jsme se, jako opomenutí
účastníci, odvolali a krajský úřad nám dal dnes za pravdu. Stali jsme se účastníky
řízení a můžeme dávat po prostudování spisu námitky.
MVE Bezpráví – naše odvolání proti výjimce z ochrany přírody a krajiny bylo MŽP
přijato a vydáno negativní stanovisko ke stavbě. Vše se vrací zpět na kraj, kde se dá
předpokládat zamítnutí udělené výjimky.
MVE Dubina – byli jsme kontaktování ČRo, proběhla o stavbě reportáž. Je pozitivní,
že dle reportáže se centrála AOPK a MŽP ke stavbě vyjadřují kriticky.
MVE Heřmanice - na řece Labi, v krásném úseku okolo Kuksu, byla na jezu v
Heřmanicích zvýšena hradící konstrukce. Jez se díky tomu stal naprosto neprostupný a
není možné ho pro značné oplocení ani přenášet. Plavba do Jaroměře tak už nebude
možná. AVTS se přihlásila do řízení o změně manipulačního řádu, aby byla zajištěna
možnost na přenesení okolo MVE. Majitel MVE po osobní schůzce v únoru byl
ochoten umožnit překonání jezu, ale v řízení to nakonec odmítl a úřad naše námitky
zamítl. AVTS podala odvolání, ale zároveň zjistila, že vydané rozhodnutí z loňského
roku o změně hradící konstrukce a její výšky s navýšením vzdutí nebylo provedeno
klasickým řízením, kde by se posuzovaly dopady na životní prostředí a chráněné
živočichy, ale jen rozhodnutím úřadu. Jelikož do 1 roku lze v určitých případech podat
odvolání k vydanému rozhodnutí, AVTS tak učinila. Zároveň požádala o mimořádné
opatření, aby výška provozní
hladiny byla okamžitě snížena na
úroveň před změnou a byla na
této úrovni do doby, než se zajistí
stanovisko do významného
krajinného prvku a výjimka dle
§56 z ochrany zvláště chráněných
živočichů.
Svaté Pole – Petr P. navrhl
přestavět tento nebezpečný jez na
krátký slalomový úsek. Jez nemá
žádné využití, sloužil k přesunu
vojenské techniky. Petr P. bude
kontaktovat Povodí Vltavy a
pokusí se získat jejich stanovisko.
V souvislosti s řešením některých
kauz a naplňováním změny
vodního zákona ve prospěch
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vodní turistiky navrhuje Analyticko-právní tým AVTS zvážit odkupování jezů ve
správě státních podniků. Je s podivem, že výdělečná MVE, která dostává dotace
OZE a další pobídky, nemá jez ve vlastnictví, aby se ze svých zisků o něho starala, ale
tuto povinnost musí zajišťovat stát. Majitel MVE tak neplatí za rekonstrukce a údržbu
jezu a koryta a ani neplatí za pronájem koryta. Platí jen nízký nájem. Stát tak zajišťuje
podporu pro výdělečnou MVE. Odkupem jezu by se mohlo požádat o změnu povolení
k nakládání s vodami, které je bohužel udělováno minimálně na 30 let, obvykle na
dobu trvání stavby. Bez odkupu se změna jen těžko prosadí. Stát by se zbavil
nepotřebného majetku a AVTS by mohla prosadit změnu podmínek pro užívání jezu a
případně ho přestavět pro vodácké účely.
Informace pro půjčovny v rámci omezování podnikání (půjčování movitých věcí) –
provozovna musí být uzavřena, ale je možnost uskutečňovat výdej na základě
internetové objednávky (jako mají restaurace výdejní okénko, kdy zákazník nesmí
vstupovat do vnitřních prostor) nebo lodě zavést k řece (podobně jako donášková
služba atd.). Toto vše by mělo být bez omezení při dodržování ostatních
bezpečnostních pravidel.
Plány Povodí – v současné době probíhá připomínkové řízení k novým plánům
jednotlivých povodí. Pavel Š. studuje velké množství materiálů a na připomínková
místa zašleme do 15.6. naše stanoviska tak, aby dle novely zákona byla zohledněna
rekreační plavba.

Příští schůze 11.5.2021.
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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