
  Zpráva o vodoprávních řízeních, jednáních  
         a událostech na revíru za rok 2021
Zpracoval: Václav Liška, pověřený člen pro věci vodoprávní

-1) V únoru zjištěno hrnutí mas sněhu, zeminy a inertního materiálu
do ústí Hážovky. Řešeno s Ožp Rožnov p/R, jež informoval všechny
potencionální původce v okolí o protiprávnosti tohoto jednání.



-2) V dubnu na potocích Bučkový, Hluboký a Prostá v horních úsecích
bylo  zjištěno  přibližovaní  dřeva  korytem.  Bylo  svoláno  jednání  na
správu Chko do Rožnova s Lčr a bylo dohodnuto, že bez vědomí MO
Rožnov  p/R  nebude  toto  v  chovných  potocích  realizováno  a  byl
dohodnut postup na minimalizaci následků tohoto jednání,  když už
nelze jinak a to v jarních měsících, kdy je plůdek nejnáchylnější a trpí
na zákal.

 



-3) V květnu jsme dostali podnět od našeho člena, že  potok Bučkový
je  znečišťován  domovními  odpady,  jež  nejsou  zřízeny  v  souladu  s
legislativou.  Místo  jsme  obhlédli  a  oslovili  jsme  obec  H.Bečvu  a
následně i Ožp Rožnov- tomu se podařilo během roku odhalit několik
pochybení a vyzvat vlastníky nemovitostí k jejich nápravě.



-4)  V  červnu  nás  další  náš  člen  opakovaně  upozornil  na  únik
neznámých látek do náhonu u betonárky, který po té ústí do Bečvy- k
poslednímu úniku krom zástupce MO na místo byla přivolána policie i
hasiči k odebrání vzorků. A věc byla předána k šetření Ožp Rožnov. K
úhynu  ryb  nedošlo-  byly  však  zjišteny  organická  rozpouštědla   a
mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a vysoká hodnota CHSK-CR a
nerozpuštěné látky. Vodoprávní úřad   má vytipovaný zdroj  v dešťové
kanalizaci v areálu bývalé Tesly. Probíhá nyní jedno správní řízení na
jedno konkrétní porušení zákona- nelze však paušalizovat i na dřívější
úniky-  neboť  chybí  důkazní  materiál.  Správní  řízení  není  dosud
ukončeno.



-5) Naši členové nás průběžně během jarních měsíců informovali na
podle nich neuspokojívý stav pod Čov na Prostřední Bečvě. Na místě
bylo zjištěno, že z výpusti pod čističkou  teče po hladině trochu pěny.
Zároveň jsme provedli kontrolu nedaleké Mve přeliv přez jez nebyl v
souladu s podmínkami provozem MVE- vyzvali jsme tedy Ožp Rožnov
ke kontrole dodržovaných limitů Čov a MVE. V době kontroly- bylo
vše v pořádku. Je třeba průběžně sledovat-kontrolovat.



-6)  Koncem  července  došlo  k  úhynu  převážně  pstruha  obecného,
formy potoční, na potoku Kněhyně-info nám podal opět jeden náš člen
a zároveň i RS, na místě bylo Ožp Rožnov, policie i hasiči jež odebrali
vzorky.  Komunikovali  jsme s Ožp a hned jak to bylo možné místo
jsme navštívíli  a  zjistili   konkrétní  situaci.   Následujícího  dne se  o
úklid asi 400 ks uhynulých ryb postaral obětavě náš dlouholetý člen
výboru, pan  Rára. Rozbory patogeny ani toxiny neodhalily. Oficiální
verze  příčiny úhynu byla deficit kyslíku způsoben vysokou teplotou
vody. 



-7) E-meilem jsme od všímavé paní dostali v půlce září zprávu, že ve
Starozuberském  potoku  není  voda  a  hynou  tam  ryby.  Ihned  po
přečtení jsme vyjeli na místo a zjistili že více než 100 metrů potoka od
ústí  výš  je  suchá  s  uhynulými  střevlemi,  vrankami,  mřenkami  a
tohoročky  pstruha,  kontaktovali  jsme  Ožp,  jeho  zástupce  se  po
příjezdu pokusil navýšit průtok potoka  u odběrného místa  s křížením
náhonem asi o 500 metrů výš bez výsledku, bohužel zachraňovat už
nebylo co.  Asi za 2 hodiny voda začla téct v normálu  z neznámých
příčin,  stejně  jako  zmizla.  Po  spolupráci  s  Chko  Beskydy  jsme
shromáždili  podklady  a  podali  společně  trestní  oznámení  na
neznámého pachatele podle § 299, 300 a 301 trestního řádu. Policie věc
dále šetří.



-8)  Od  měsíce  srpna  až  do  prosince  jsme  průběžně  jednali  a
připomínkovali s Chko, Povodím Moravy a především  firmou Natrix
jež  realizovala  úpravy  toku  Bečvy  na  Rožnovském nábřeží,  aby  se
konečný  výsledek,  co  nejvíce  přiblížil  požadavkům  a  stanoviskům
Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko pro danou akci a ta
byla zdárně ukončena s minimálními dopady na náš revír-což se podle
nás celkem podařilo. Akce  bude ukončena v průběhu ledna 2022.



-9)  Během roku  jsme  se  vyjadřovali  přímo  či   nepřímo  přes  Ús  v
několika   řízení  týkajících  se  našeho  revíru   menšího  rozsahu.
Orientačně:
- Čov k rodinému domu na Kaním potoce- uzavřené
-Vak vypouštění odpadních vod do R. Bečvy-uzavřené
- Septik k rodinému domu na Studeném potoce- uzavřené
- Cyklostezska Vidče - zásah do toku Maretky- běží
- Oprava hrázky na Hodorfském potoce-uzavřené
-Oprava Mostků na Veřmiřovském potoce  a R. Bečvě u kostela na H.
Bečvě-uzavřené

Před  všemi  stavebními  zásahy  do  toku  byl  proveden  záchranný
transfer ryb.



-10)  Pozornost se věnuje  odběrům a výpustím na menších  tocích, kde
by mohly negativně ovlivnit poměry na toku a jsou průběžně řešeny s
vodoprávním úřadem při  Odboru životního  prostředí   Mú Rožnov
p/R.  Lokalizovat a řešit je s Ožp může prakticky kdokoliv.

Děkujeme všem, jež se podílí na ochraně vod a života v nich.


