
Asociace vodní turistiky a sportu

Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

datum 11.5.2021 místo Skype konference
čas zahájení 20:20:00 čas ukončení 22:10:00
počet přítomných 5 (P. Ptáček, L. Říhová, B. 

Pražák, P. Šálek, David 
Gros)

počet 
nepřítomných 

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. – Petr P. na základě doporučení z NULK upravil ve spolupráci s V. Hejtmánkem finální 
verzi pro zápis do národního Seznamu. Upravený formulář odeslal na NULK, který ho
předal na MK do nominačního procesu.

– Zajištění propagace AVTS – zatím není žádný výstup od Aničky. Půjčovna Metuje 
zvýšila cenu lodí o 10 Kč/loď/den a tyto finance navíc se rozhodla odevzdat ve 
prospěch AVTS. Tím dojde k podchycení i prázdninových vodáků, které je obtížné 
nějak motivovat k podpoře AVTS.

– ČSK podpoří logem AVTS i navrhne odvod ze splavenek, pokud dodá ATVS podklady
a propagační materiál. SVoČR umístí loga na jejich propagační materiály. Pavel Š. 
bude kontaktovat Aničku pro vyžádání materiálů.

– Petr P. kontaktoval Povodí Vltavy ohledně přestavby Svatého Pole a s odstraněním 
nebezpečné bóje u Staroměstského jezu, zatím bez odezvy.

2. – Noví členové –  1
3. – Úřad Černošice sdělil, že naše námitky k MVE Žampach s jalovou vodou a možností 

7x za rok odstavit MVE pro konání závodů nebude akceptovat. Přitom majitel MVE s 
našimi připomínkami souhlasil. Podáme v této souvislosti odvolání.

– MVE Benešův mlýn – zatím nás úřad v Táboře nekontaktoval s tím, abychom se 
seznámili s podklady k řízení, i když již uplynul měsíc a nadřízený orgán to nařídil.

– MVE Bezpráví – krajský úřad na základě zamítavého stanoviska MŽP zamítl žádost o 
výjimku, stavba MVE v této lokalitě tak končí.

– MVE Vojkovice – záměr investora i nadále trvá, i když obec neprodala pozemek 
důležitý ke stavbě. Je snaha upravit projekt a dále pokračovat.

– MVE Heřmanice – úřad zamítl náš požadavek na mimořádné opatření. Bohužel 
zvýšení hrazení bylo v jiném řízení, než které jsme rozporovali. Jelikož jsme nebyli 
účastníky řízení, neměli jsme ani přístup k technické dokumentaci. Řízení, kde 
proběhla změna výšky, už nabylo právní moci a uběhla lhůta 1 roku, a proto není 
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možné toto rozhodnutí napadnout.
– Podnět na suchý jez MVE Veselý v Sezimově Ústí, který jsme podali dne 12.4., byl 

shledán po kontrole ČIŽP 7.5. v pořádku. Petr P. bude kontaktovat ústředí ČIŽP, aby 
došlo k rychlejší reakci na naše zjištění suchého jezu.

– MVE Černovír – řízení ohledně obnovení povolení k nakládání s vodami po 30 letech.
Jsme účastníky, zajistili jsme projektovou dokumentaci, ale nebudeme v této věci nic 
podnikat. MZP stačí na průjezd a na jezu nebude žádná změna.

– Jez Zvole – podali jsme námitky k opravě jezu ve Zvoli na Úpě.
– Petr P. měl skype s předsedou lidovců Jurečkou ohledně situace na jezech.
– Míla P. zajistí informaci o ichtyologickém průzkum pod KV.
– Plány Povodí – Pavel Š. do 16.5. zašle podklady pro zaslání připomínek.
– Chebský most – oprava mostu, zjistit stanovisko SPS.

Příští schůze 15.6.2021.

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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