POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Meandrující ﬁeka a PÚ
Tato zajímavost do‰la do konference KATASTR a pﬁipomíná
leto‰ní povodnû ve vztahu k na‰emu oboru.
V jedné lokalitû tûsnû pﬁiléhající
k jisté ﬁece probûhly pﬁed lety jednoduché pozemkové úpravy
(JPÚ). Koryto ﬁeky bylo dáno souﬁadnicemi (ZMVM z 80. let), takÏe od této ãáry se zaãínalo s nov˘mi parcelami. V‰e je v poﬁádku,
pouze se zapomnûlo, Ïe ﬁeka na
dolním toku meandruje. Samozﬁejmû to dûlala i v pﬁedchozích
stoletích, ale úbytky a pﬁírÛstky
byly ze státního (les, cesty, jiné
»volné« plochy). V dobû nedávné
a neblahé to navíc nevadilo vÛbec, protoÏe zde byl hon JZD.
Navíc ﬁeku mnoho kilometrÛ po
vodû i proti vodû zregulovali, takÏe zde v tomto nyní pﬁírodnû
cenném místû se to projevuje více a více. (Dokonce je tento jev –
meandr – chránûn jako »Chránûn˘ pﬁírodní v˘tvor«).
Podle mého dne‰ního názoru
zde mûla b˘t vût‰í plocha (státní,
obecní), která by s tím do rezervy poãítala. Jak to ale nyní s nov˘mi vlastníky domluvit, nevím.
KaÏdopádnû to není geodetick˘
problém. Jak˘koliv GP pro rozdûlení (bude to nûjaké smûna?)
udûlá kdokoliv. Perliãkou v‰ak je,
Ïe ty PÚ se tam dûlaly nadvakrát
(bylo odvolání proti rozhodnutí)
a tedy dva GP. Dnes je to pûkná
zahrádkáﬁská kolonie a ﬁeka tu
bere a bere... Pﬁi poslední povodni na jednom místû aÏ 2 metry.
Kdo nevûﬁí, aÈ tam bûÏí.
Jeden znám˘ mne upozornil
na nûco podobného na stejné ﬁece. ¤eka tam meandruje v lese
a nejvíce je to vidût v místû vyústûní odtoku z ãistiãky (âOV). Tedy odtok je najednou po povodni
asi metr v ﬁece a Ïádá si, aby byl
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opraven. Je zde takov˘ majetkov˘ propletenec: svazek obcí (majitel odtoku), správce povodí (ﬁeka), majitel lesa. Navrhl jsem,
aby vzájemné vztahy byly ﬁe‰eny
vûcn˘m bﬁemenem. ·koda, Ïe
pﬁi v˘stavbû âOV s tím nikdo nepoãítal, vyhnuli by se nyní v‰ich-

ni Ïádostem na správce povodí.
Copak ten za to mÛÏe? Podle
mne nikoliv a nebo by musel své
zájmy hájit zabetonováním koryta
ﬁeky, ale proã? To snad ‰lo ve
mûstech, nikoliv ve volné pﬁírodû.
(Podot˘kám, Ïe zde voda nikoho
– osoby ani majetek neohrozila).
Tolik o leto‰ních povodních
oãima jednoho geodeta.
Ing. Vladimír Svoboda, Îidlochovice
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