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Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás seznámit s lokalitou pro akumulaci povrchových vod, která je
navrhována k územní ochraně v rámci aktualizace „Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území“, a která se dotýká
území Vaší obce. Zároveň Vás tímto pozvat na její projednání.
K tomu připojuji následující úvodní informaci.
V roce 2011 byl Ministerstvem zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí pořízen „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní
zásady využití těchto území“ (dále jen „Generel“), který obsahuje výčet 65 lokalit v rozdělení
na kategorii A – vodárenství, B – nalepšení vodních zdrojů. Generel je dostupný na adrese
http://portal.mze.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf.
Již při pořízení Generelu se předpokládalo, že první aktualizace proběhne v termínu do
22.12.2015.
Usnesením vlády č. 620 ze dne 29. července 2015 uložila vláda mimo jiné ministru
zemědělství realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha
uvedená ve vládou schváleném materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku vody“.
Materiál byl připraven Meziresortní komisí VODA-SUCHO zřízené ministry zemědělství
a životního prostředí za účelem komplexního řešení problematiky sucha a nedostatku vody
na území České republiky. Opatření navrhovaná v předmětném materiálu jsou členěna do
7 různých typů v gesci příslušných ministerstev.
V rámci kapitoly E. Technická opatření je úkol E/1 pro Ministerstvo zemědělství
společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu v termínu
do konce roku 2015: „Připravit revizi Generelu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových
vod ve smyslu posouzení zabezpečenosti funkce uvažovaných vodních nádrží v podmínkách
klimatické změny a předpokládaných nároků na vodu (především pokrytí potřeb obyvatelstva
a energeticky a zemědělské produkce potravin), umožňující jejich případnou realizaci ve
střednědobém horizontu“.
Obdobné opatření „Připravit a provést revizi a rozšířit stávající seznam lokalit
v generelu a vytipovat další plochy lokalit vhodných pro budování vodních nádrží ve smyslu
posouzení zabezpečenosti funkce uvažovaných vodních nádrží v podmínkách klimatické

změny a předpokládaných nároků na vodu (především k pokrytí potřeb obyvatelstva
a energetiky)“, je součástí Národního programu reforem České republiky 2015, který
schválila vláda dne 29. dubna 2015.
V kontextu výše uvedeného byly, na základě podkladů podniků Povodí, připraveny
návrhy na rozšíření Generelu o dalších 27 lokalit, v průběhu dosavadních jednání s krajskými
úřady byl návrh rozšířen o další dvě lokality.
Území Vaší obce se týká lokalita Březník, ke které Vám zasíláme mapku a stručný
pasport. Pro úplnost je připojen seznam lokalit navržených v dílčím povodí Moravy a přítoků
Váhu a v dílčím povodí Dyje, včetně seznamu obcí, které jsou na jednání zvány.
Jednání, které se týká lokality v území Vaší obce, se uskuteční
dne 30. 11. 2015 od 11:00 hod. v zasedací místnosti č. 101,
v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1.
Vážený pane starosto, je nutné zdůraznit, že se nejedná o žádné rozhodování,
posuzování nebo schvalování výstavby vodní nádrže, záměrem je pouze zajistit územní
ochranu lokality tak, aby v případě klimatické změny a v jejím důsledku řešení nedostatku
vody, kdy jiná opatření nebudou dostatečná, nebyla znemožněna či ztížena její možná
realizace.
S ohledem na počet dotčených obcí bylo zvoleno společné projednání s obcemi po
jednotlivých povodích. S ohledem na počet obcí zvaných na jednání a kapacitní možnosti
sálu považujeme za žádoucí účast z každé obce maximálně 2 zástupců.
Jednání se zúčastní dále zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního
prostředí a státního podniku Povodí Moravy.
V případě, že budete požadovat nějaké upřesňující informace, lze je uplatnit písemně
před jednáním nebo na jednání samotném, případně se obrátit na Ing. Janu Saňákovou,
t.č. 221812934, email: jana.sanakova@mze.cz.
Žádám Vás tímto o účast nebo o určení pověřené osoby, která se tohoto jednání
zúčastní.

S pozdravem

Přílohy:
1. Březník - mapa
2. Březník - pasport
3. Seznam obcí

Vážený pan
Ing. Ladislav Malach
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