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Vážený pane,

děkuji Vám za upozornění a zájem Vámi zastupované organizace ve věci zneužívání 
finančních prostředků na odstraňování povodňových škod.

Je třeba konstatovat, že správci vodních toků, jako účastníci ochrany před povodněmi, mají 
ze zákona povinnost odstraňovat povodňové škody na korytech vodních toků, zejména 
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 významných vodních cest.

Správce vodního toku k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci programového 
financování přikládá dokumentaci pro odstranění povodňové škody včetně stanovení 
nákladů na tyto práce a lhůt je jich provedení. Správce toku při přípravě dokumentace 
postupuje podle zpracovaného protokolu, který je  výsledkem povodňové prohlídky. Správci 
vodních toků mají 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. Zpracovaný protokol, na kterém se podílí také 
orgán ochrany přírody, čímž je  do určité míry kompenzována absence regulace v oblasti 
ochrany přírody při odstraňování povodňových škod, vymezí rozsah škod, které mají být, 
jakožto škody povodňové odstraněny.

Ujišťuji Vás, že věcně příslušný útvar Krajského úřadu Ústeckého kraje bude věnovat 
problematice 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 neúčelnému utrácení veřejných financí, ale ani ke zbytečným 
škodám na vodních ekosystémech.

S pozdravem

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@ kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č. ú. 882733379/0800

strana 1 /1

mailto:cerna.e@kr-ustecky.cz
http://www.kr-ustecky.cz
mailto:urad@kr-ustecky.cz

