Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ

GEN_03 – Koordinace následných aktivit v problematice
fosforu
Kategorie opatření: GEN
Nositel opatření: Jihočeský kraj,
Středočeský kraj, Povodí Vltavy, státní
podnik
Typová priorita: 1
Časová náročnost: vysoká
Nadřazená opatření: prvotní opatření

Typ opatření: SUP
Zdroj financování: Jihočeský kraj,
Středočeský kraj
Připravenost: podmíněně připraveno
Stupeň zajištění financí: neznámý
Podřazená opatření: všechna ostatní
katalogová opatření

Popis opatření
Předkládaná Studie proveditelnosti opatření pro snížení vnosu fosforu do VD Orlík se snaží nastínit
řešení dané problematiky na základě současného stavu vědění s výhledem do následujících let. Je
zjevné, že škála opatření zasahuje do široké palety vědních oborů a dotýká se mnoha cílových skupin
včetně různých resortních organizací i vlastních ministerstev.
V mnoha navrhovaných opatřeních se řešitelský tým snažil cílit na téma udržitelnosti zejména ve vazbě
na změny způsobu hospodaření. Udržitelnosti environmentální, ekonomické, sociální, kulturní… Je
však také třeba cílit na udržitelnost procesní – navázat na poskytnutá doporučení, podrobit je
konstruktivní kritice a zahájit skutečný proces hledání konsensuálního řešení popsaných problémů.
Zachovat hybnost nastartovaného procesu.
Není vyloučeno, že některá navrhovaná opatření budou předmětem kritiky (mnohdy třeba i
oprávněné), nebo že budou vývojem poznání překonána a nahrazena jinými. Je však třeba, aby někdo
(nejlépe zadavatel Studie) inicioval vznik efektivního koordinačního orgánu, který zajistí zachování
hybnosti nastartovaného procesu.
Řešitelský tým doporučuje zástupcům Jihočeského kraje, aby navrhnul novou, popřípadě identifikoval
nějakou stávající autoritu, které si vezme koordinaci celé problematiky za svou a naváže na vytýčené
cesty. Je stěžejní, aby se jednalo o osobu nebo subjekt, který má výrazné manažerské a mediační
kompetence, jelikož mnoho navrhovaných opatření se stále pohybuje v rovině hledání konsensu a
bude třeba klást důraz na redefinování zažitých přístupů jak na úrovni různých hospodařících subjektů
(rybáři, zemědělci), státních organizací (správci povodí, AOPK), a subjektů státní správy a samosprávy.

Očekávané přínosy
Zásadní.

Realizovatelnost opatření
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Věříme, že opatření je připraveno k realizaci.

Náklady na realizaci
Dostatek politické vůle.

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu
Zásadní.

