
Záznam z jednání k projektu ReSAO – prioritní oblast Malonínský potok 

Místo a čas jednání:  

 Městský úřad Jevíčko, 25. 5. 2021 od 14:00 

Přítomni: 

 Město Jevíčko 

  Dušan Pávek – starosta města 

  Miroslav Šafář - místostarosta města 

  Ondřej Jelínek - vedoucí organizačního odboru města 

 Obec Jaroměřice 

  Iveta Glocová – starostka obce 

 Obec Křenov 

  Václav Dvořák – starosta obce 

 Obec Březina 

  Václav Slechan – starosta obce 

 Obec Bělá u Jevíčka 

  Petr Nárožný – starosta obce 

  

 Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. 

  Miroslav Jurka - předseda představenstva, ředitel 
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IEVA, z.ú. 

  Václav Kroutil - předseda správní rady IEVA, z.ú  

  Blanka Škařupová – vedoucí oddělení vodního hospodářství Pardubického 

kraje  

  Josef Hejduk – emeritní vedoucí OŽPZ Pardubického kraje  

  Lukáš Krejčí – Envicons s.r.o., zpracovatel 

 

 

Na úvod proběhlo přivítání a představení přítomných. Václav Kroutil představil Institut 

environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú. Lukáš Krejčí představil celkové řešení projektu 

ReSAO s akcentem na skutečnost, že se jedná o koncepci a strategii Pardubického kraje. 

Následně byly vzneseny podněty a dotazy od přítomných zástupců obcí. Proběhla 

všeobecná diskuse na rozličná témata. 

Závěry: 

1) Obec Křenov – obec chystá alejové výsadby směrem na Janůvky a pak směrem na 

severovýchod. 

2) Zatrubněný odtok od sanatoria podél Smolenské nádrže ponechat zatrubněný. 

3) Povodí Moravy, s.p. chystá čištění a opevnění koryta Malonínského potoka, tento záměr 

se IEVA pokusí optimalizovat pro naplnění cílů projektu adaptačních opatření.  

4) V území nad Jevíčkem budou identifikována podél Malonínského potoka lokality, kam lze 

během povodní rozlévat část průtoku (snížením břehu koryta). 

5) Bude získáno stanovisko Ministerstva dopravy (ŘSD) k možnostem revitalizačních 

opatření v povodí Žlíbeckého potoka. 

6) Z návrhu opatření v rámci projektu ReSAO vznikne podklad pro aktualizaci územního 

plánu města Jevíčka v území podél Žlíbecného potoka. 
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7) Budou zapracována opatření z KoPÚ Jaroměřice. Do KoPÚ Jaroměřice byl zapracován 

projekt na revitalizaci Jevíčky, který připravovalo Povodí Moravy, s.p. Toto bude 

zapracováno do ReSAO. 

 

Příští jednání se uskuteční přibližně v časovém horizontu jednoho měsíce. Prezentován 

bude upřesněný návrh opatření v měřítku katastrální mapy. Jednání bude vedeno 

v následujícím formátu: 

První pracovní skupina: Jevíčko, Velké Opatovice, Jaroměřice – v Jevíčku 

Druhá pracovní skupina: Křenov, Březina, Slatina?, Bělá u Jevíčka – kdo se nabídne? 

 

Zapsal Lukáš Krejčí 
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