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V á žen ý pane,
děkuji Vám za upozornění a zájem V ám i zastupované organizace ve věci zneužívání
finančních prostředků na odstraňování povodňových škod.
Je třeba konstatovat, že správci vodních toků, ja ko účastníci o chrany před povodněm i, mají
ze zákona povinnost od straň ova t povodňové škody na korytech vodních toků, zejm éna
zabezpečují kritická místa pro případ další povodně a obnovují průtočný profil koryta vodního
toku. Mezi další povinnosti správců vodních toků patří mj. udržovat splavnost využívaných
dopravně význam ných vodních cest.
S právce vodního toku k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rám ci program ového
financová ní přikládá dokum entaci pro odstranění povodňové škody včetně stanovení
nákladů na tyto práce a lhůt je jich provedení. Správce toku při přípravě dokum entace
postupuje podle zpracované ho protokolu, který je výsledkem povodňové prohlídky. Správci
vodních toků m ají ze zákona povinnost ve spolupráci s orgány ochrany přírody
a vodoprávním i úřady provádět po povodni prohlídky vodního toku, zjistit rozsah a výši
povodňových škod a sepsat o nich protokol. Z pracovaný protokol, na kterém se podílí také
orgán ochrany přírody, čím ž je do určité m íry kom penzována absence regulace v oblasti
o chrany přírody při odstraňování povodňových škod, vym ezí rozsah škod, které m ají být,
ja ko žto škody povodňové odstraněny.
U jišťuji Vás, že věcně příslušný útvar K rajského úřadu Ú steckého kraje bude věnovat
problem atice odstraňování povodňových škod na tocích a plavebních cestách soustředěnou
pozornost a při veřejnoprávním projednávání příslušných opatření bude i nadále dbát na to,
aby nejen nedocházelo k neúčelném u utrácení veřejných financí, ale ani ke zbytečným
škodám na vodních ekosystém ech.
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