ZÁZNAM
z pracovního jednání ke studiím

„Bečva pro život“ a „Bečva pro Přerov“
uskutečněného dne 19. ledna 2011 na Magistrátu města Přerov
Přítomní:
Magistrát města Přerov (MMPr)
- RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru životního prostředí
- RNDr. Tomáš Ehl, odbor životního prostředí – ochrana přírody
- Ing. František Zlámal, odbor rozvoje - vedoucí oddělení koncepce, rozvoje a GIS
- Ing. Lenka Škubalová, odbor rozvoje - vedoucí oddělení územního plánu
- Josef Vaculík, krizové řízení - krizové plánování, povodňová komise
- Ing. Ivo Hubík, vedoucí odboru zemědělství
- Alena Bartoníková, odbor zemědělství - vedoucí oddělení vodního hospodářství
Unie pro řeku Moravu (UPRM)
- Ing. Václav Čermák, projektant ve vodním hospodářství
- Mgr. Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích UPRM
Shrnutí průběhu jednání, závěry:
 Ing. Ivo Hubík – přivítal přítomné a zahájil pracovní setkání.
 Ing. Václav Čermák – v průběhu jednání postupně představil 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.
 Ing. Václav Čermák a Josef Vaculík – projednali otázku změny trasování nové hráze u
rozvodny v Dluhonicích, která bude respektovat stávající ochranné hráze, jež budou
navýšeny a rekonstruovány.
 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.
 Alena Bartoníková – za vodní hospodářství připomněla, že Povodí Moravy s.p. vydává
souhlasy ke stavbám v zátopovém území Bečvy, což vodoprávnímu úřadu ztěžuje účinně
předcházet protipovodňovým škodám a apelovala na UPRM, aby tuto věc tlumočilo na
Povodí Moravy s.p.
 Mgr. Michal Krejčí – informoval přítomné, že UPRM v současnosti zpracovává 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. Po dokončení této studie bude její výtisk předán MMPr.
 Závěr: Na základě proběhlého jednání a poskytnuté studie „Bečva pro život“ připraví
přítomní zástupci jednotlivých odborů souhrnné stanovisko za MMPr, které bude UPRM
zasláno do 7. února 2011.
Zaznamenal: Mgr. Michal Krejčí, Unie pro řeku Moravu

