ZÁZNAM
z pracovního jednání ke studii

Bečva pro život
Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví
uskutečněného dne 21. prosince 2010 na Magistrátu města Přerov
Přítomní:
Statutární město Přerov
- Mgr. Josef Kulíšek, 1. náměstek primátora
Unie pro řeku Moravu (UPRM)
- Ing. Václav Čermák, projektant ve vodním hospodářství
- Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D., fluviální geomorfolog
- Mgr. Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích UPRM
Shrnutí průběhu jednání, závěry:
 Mgr. Josef Kulíšek – přivítal přítomné a zahájil pracovní setkání.
 Ing. Václav Čermák a Mgr. Michal Krejčí – představili studii „Bečva pro život“ a v ní
obsažená protipovodňová opatření na ochranu města Přerova, která jsou koncipována
k návrhové povodni odpovídající průtokům v červenci 1997.
 Mgr. Josef Kulíšek – uvedl, že Město Přerov při protipovodňové ochraně spoléhá na poldr
Teplice, přičemž zdůraznil, že jeho příprava je velmi zdlouhavá a vlastní realizace nejistá.
Uvítal proto studii „Bečva pro život“, jejíž koncepční návrhy jsou postupně realizovatelné
a pro Přerov přinášejí přímé efekty v ochraně před velkými vodami.
 Mgr. Michal Krejčí – sdělil, že studie „Bečva pro život“ byla projednávána s Povodím
Moravy, s.p., které ji považuje za jeden z podkladů k řešení koncepce protipovodňové
ochrany podél řeky Bečvy. Povodí Moravy, s.p. má v záměru v roce 2001 zpracovat studii
proveditelnosti, jež bude komplexně řešit problematiku protipovodňové ochrany
v Pobečví (prioritně pak města Přerov a Hranice). UPRM bude s Povodím Moravy, s.p. na
této studii spolupracovat.
 Mgr. Josef Kulíšek – doporučil zástupcům UPRM, aby jednotlivé technické aspekty a
návrhy studie „Bečva pro život“ projednali se zástupci Magistrátu města Přerova, kteří již
dříve ke studii zpracovávali připomínky (viz vyjádření Statutárního města Přerov ze dne 8.
10. 2010). Odkázal přitom na pana Ing. Ivo Hubíka (vedoucí odboru zemědělství) a pana
RNDr. Pavla Juliše (vedoucí odboru životního prostředí), které má UPRM v této věci
kontaktovat.
Pozn.: UPRM v současnosti připravuje další studii k problematice protipovodňové ochrany
města Přerova s názvem „Bečva pro Přerov“, která navazuje na studii „Bečva pro život“ a
jejím úkolem je hydrotechnické posouzení návrhu protipovodňové ochrany a orientační
vyčíslení nákladů na jejich realizaci v městě Přerově.
Zaznamenal: Mgr. Michal Krejčí, předseda Unie pro řeku Moravu
Zápis ověřil: Mgr. Josef Kulíšek, 1. náměstek primátora Statutárního města Přerov

