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1. Základní údaje o veřejném projednání 
 
Termín konání:    pondělí 19. 10. 2015 
 
Čas začátku akce:   15:00 hodin 
 
Místo konání: v zasedací místnosti č. 959 Ministerstva životního 

prostředí, adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

Předmět veřejného projednání: Předmětem veřejného projednání bylo seznámení 
účastníků s návrhem Plánu pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocením z hlediska 
potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
V rámci veřejného projednání měli účastníci možnost 
přímého připomínkování návrhu Plánu pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení. 

 

Koordinace veřejného projednání:  Veřejné projednání bylo koordinováno zástupcem 

předkladatele Ing. Pavlem Martákem (Ministerstvo 

životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany před 

povodněmi). 

 
 

1.2 Účastníci veřejného projednání ze strany předkladatele a SEA hodnotitele 

 

Zástupci předkladatele (Ministerstvo životního prostředí): 

Ing. Pavel Marták, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi  

Mgr. Ing. Jana Tejkalová (odbor ochrany vod) 

 

Zástupci týmu zpracovatele SEA vyhodnocení (FŽP ČZU v Praze): 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., odpovědný řešitel a koordinátor SEA posuzovatele  

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., posouzení vlivů na životní prostředí 

Mgr. Stanislav Mudra, vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 

 

Zástupce příslušného úřadu pro posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP, odbor posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované prevence): 

Ing. Jan Hejhal 

 

 

Další hosté viz prezenční listina (příloha č. 1 Prezenční listina Veřejného projednání návrhu 

koncepce Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení). 
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2. Průběh veřejného projednání návrhu koncepce Plán pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení 
 

Z hlediska harmonogramu probíhalo veřejné projednání dle následujícího časového vymezení: 

 

Program veřejného projednání PpZPR v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení 

Čas Téma Přednášející 

15.00 - 15.10 Zahájení Zástupce MŽP 

15.10 – 15.25 Představení PpZPR v povodí Labe Zástupce MŽP 

15.25 - 15.45 Představení  SEA PpZPR v povodí Labe Zástupce SEA hodnotitele 

15.45 – 16.45 Diskuse  

16.45 – 17.00 Předpokládaný závěr jednání  

 

Veřejné projednání zahájil v 15:05 Ing. Pavel Marták, jako zástupce předkladatele, přivítal všechny 

přítomné a stručně je seznámil s plánovaným průběhem veřejného projednání. Posléze byla 

vyzvána Mgr. Ing. Jana Tejkalová, aby stručně představila návrh koncepce Plán pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe. 

 

Zahájení prezentace návrhu koncepce Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 

Úvodní prezentace vedená Mgr. Ing. Janou Tejkalovou interpretovala základní informace o obsahu 

a  struktuře Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, jeho účelu a postavení v rámci 

vodního hospodářství. Detailní obsah prezentace viz příloha č. 2, kde je její úplné znění.   

 

Po ukončení prezentace následovalo předání slova zástupci SEA vyhodnocení Plánu pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe k představení SEA Vyhodnocení. 
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Prezentace SEA vyhodnocení Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  

Prezentaci vedl zástupce SEA týmu Ing. Zdeněk Keken, Ph.D. Ve své řeči se zaměřil na legislativní 

rámec procesu SEA Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a specifika plynoucí 

z vyhodnocení PpZPR v povodí Labe. Detailní obsah prezentace viz příloha č. 3, kde je její úplné 

znění. 

 

 

Závěrem byly zdůrazněny veškeré relevantní časové milníky z hlediska možnosti zasílání 

písemných připomínek k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a jeho SEA 

vyhodnocení. Jednalo se zejména o: 

 zpracování zápisu z veřejného projednání do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání; 

 vypořádání připomínek veřejnosti zaslaných ve lhůtě do 5 dnů od konání veřejného 

projednání. 

 Byla zdůrazněna lhůta 26. 10. 2015, jako poslední možné datum, kdy lze odeslat písemnou 

připomínku k návrhu koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a jeho 

SEA vyhodnocení. 

 

3. Stručný záznam diskuse účastníků se zástupci předkladatele a SEA 

hodnotitele 
 

Veřejná rozprava byla zahájena zástupcem předkladatele Ing. Pavlem Martákem. V rámci diskuse 

byl vznesen jeden dotaz. 

 

1. dotaz 

Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy státní podnik) 

Jestli bude ve výroku Ministerstva životního prostředí (myšleno stanovisku SEA) uvedeno, že Plán 

pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe byl vyhodnocen na úrovni opatření definovaných 

v rámci dílčích plánů povodí? 

 

1. odpověď MŽP 

Stanovisko bude vydáno ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Návrh 

stanoviska je součástí vyhodnocení koncepce. V případě dotazů krajských úřadů k problematice 

lze oslovit a dotazy směřovat na odbor posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

  

 

V Praze dne 26.10.2015 

 

Zápis zapsal a zpracoval: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.  
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Příloha č. 1 Prezenční listina Veřejného projednání návrhu koncepce Plánu pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení 
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Příloha č. 2 Prezentace zástupce předkladatele (MŽP) 
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Příloha č. 3 Prezentace zástupce SEA vyhodnocení (FŽP CŽU v Praze) 
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