Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko. Aktuální informace o
průběhu projektu
Projekt, který začal v polovině února, se v současné době nachází v etapě A Podkladová analýza.
Cílem této etapy je podrobně analyzovat celý Frýdlantský výběžek z hlediska povodňové
problematiky a navrhnout soubor opatření k zlepšení protipovodňové ochrany. Projektový tým nyní
navrhuje protipovodňová opatření v lokalitách, které buď umožňují bezpečně zadržet vodu v krajině
anebo v lokalitách, ve kterých je třeba ochránit obyvatelstvo před škodlivými účinky velkých vod.
Pro efektivní návrh těchto opatření je součástí etapy A také zajištění stanovisek vlastníků dotčených
pozemků, na kterých jsou navrhována opatření. Proto budou v následujících několika týdnech
probíhat setkání zástupců jednotlivých měst a obcí mikroregionu Frýdlantsko, projektového týmu a
vlastníků dotčených pozemků s cílem informovat vlastníky o navrhovaném opatření, o účelu
stanoviska a o dalších souvislostech. Na základě vyjádření vlastníků bude dále posuzována
realizovatelnost opatření. Vlastníci dotčených pozemků budou o setkání informováni dopisem, ve
kterém bude uveden čas a místo setkání a dále bude k dopisu přiložen formulář „stanovisko
vlastníka pozemku“, který musí vlastník pozemků vyplnit. Spolupráce vlastníků dotčených
pozemků je pro efektivní návrh protipovodňových opatření ve Frýdlantském výběžku nezbytná.
Aktivity jsou součástí projektu s názvem „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, čísl.
CZ.1.02/1.3.00/14.23, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP a Mikroregionem Frýdlantsko.

Dne 13.5.2015, proběhlo od 20:00 hod., jednání – veřejné projednávání podkladů pro zpracování
výše uvedené analýzy. A to v Bulovce, v prostoru společenského sálu. Popravdě, jednání nebylo
přítomno mnoho vlastníků, popřípadě jejich zástupců. Z řídkých řad vlastníků dotčených pozemků,
zněly nejčastěji dotazy směřující k popisu technických řešení vlastních opatření...zůstalo bez
odpovědí, neboť tyto se budou teprve projektovat. A to po zaměření v území. Vlastníci pochopitelně
potřebují pro své rozhodnutí vědět, jakým zásahem by případně jejich pozemek byl dotčen. Bez
tohoto se pravděpodobně mnoho souhlasů s umístěním protipovodňových opatření nezíská. Paní
starostka a páni starostové, obdrželi nové informace o nákladech, které na bedra obcí přejdou při
aplikaci opatření. Aktualizované informace o průběhu prací máte údajně možnost získat na
webových stránkách DSO Frýdlantsko. Avšak na stránkách, a to k 14.5.2015, nebylo zhola ničeho
aktuálního. Někteří vlastníci dostávali pozvánku do schránek dva dny před vlastním projednáním v
Bulovce. Jde o jeden z mnoha ukazatelů, které nepřispějí k hladkému průběhu a dokončení celého
projektu ve stanoveném termínu. V dalším období se můžete samozřejmě obrátit na obecní úřad
nebo starostu obce. Pokud obdržíme nějaké nové informace, přehledy a jiné materiály, rádi se o ně s
vámi podělíme.

