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Místostarosta mûsta Letovice
Ing. Palbuchta informuje 

o jednání s Povodím Moravy
o rekonstrukci VD Letovice

Na dotaz, jak pokraãují jednání se státním podnikem
Povodí Moravy ohlednû plánované rekonstrukce VD
Letovice, tedy pfiehrady Kfietínka, odpovûdûl místosta-
rosta mûsta Letovice Ing. Jifií Palbuchta:

Jak bylo avizováno na webov˘ch
stránkách mûsta i v mediích, do‰lo ve
ãtvrtek 18. kvûtna k vefiejnému pro-
jednávání problematiky spojené s plá-
novanou rekonstrukcí VD Letovice.

V prostorách Mûstského kulturního
stfiediska byli pfiítomni pracovníci mana-
gementu s.p. Povodí Moravy vãetnû no-
vého generálního fieditele MVDr.
Václava Garguláka, pracovníci odboru
Ïivotního prostfiedí MÚ, zástupci rybáfi-
ského svazu, TJ Sokol, jachtklubu a
nûkolik zastupitelÛ mûsta. Tro‰ku mne
mrzí, Ïe naprostou vût‰inu z celkového
poãtu 35 pfiítomn˘ch tvofiili tito jmeno-
vaní funkcionáfii; vzhledem k pfiedchozí
kampani tvÛrcÛ nesouhlasné petice
a mediálnímu ohlasu zam˘‰lené rekon-
strukce pfiehrady jsem oãekával vût‰í 
úãast ‰iroké vefiejnosti. 

Nicménû byly odpovûzeny v‰echny
dotazy; díky pfiipravené prezentaci
pracovníci PM pfiiblíÏili podrobnosti
této stavební akce, stejnû jako dÛvo-

dy, pro které bude uskuteãnûna. PM 
vytvofiilo pro VD Letovice speciální
webovou stránku, kde jsou umístûny
základní informace i aktuality; stránka
má adresu: http://vdletovice.pmo.cz.

Díky pfiedchozím jednáním se 
zástupci okolních obcí se podafiilo 
upravit harmonogram stavby tak, aby

úbytek vody v pfiehradû trval co moÏ-
ná nejkrat‰í dobu a byl co nejmen‰í.  

Co se t˘ká termínu rekonstrukce,
bylo konstatováno, Ïe akce nemÛÏe
b˘t zahájena pfied ukonãením oprav
pfiehrady v Boskovicích, která zajistí
doplÀování vody do fieky Svitavy po
dobu oprav Kfietínky. Rozhodnû to te-
dy bude aÏ po roce 2019. 

Na základû odborn˘ch posudkÛ je
nutné z hlediska zaji‰tûní bezpeãnosti
hráze do doby zahájení rekonstrukce
sníÏit maximální hladinu v pfiehradû
o 3 metry pod nynûj‰í nejvy‰‰í úroveÀ.

V souãasné dobû (konec kvûtna)
probíhají jednání o technickém fie‰e-
ní, které by mûlo umoÏnit napou‰tût
pfiehradu na vy‰‰í úroveÀ a zajistit tak
bûÏné rekreaãní a sportovní vyuÏití
Kfietínky. Je v‰ak tfieba si uvûdomit,
Ïe skuteãn˘ stav vody v pfiehradû se

bude odvíjet od hydrologické situace,
tedy od mnoÏství sráÏek.

Musím fiíct, Ïe jednání se zástupci
státního podniku Povodí Moravy jsou
velmi vstfiícná; je patrn˘ zájem o sní-
Ïení negativních dopadÛ rekonstrukce.
PM nabídlo pomoc rybáfiÛm pfii pfií-
padném úbytku ryb, stejnû jako jachta-
fiÛm pfii zpevnûní bfiehÛ v jachtklubu
a vybudování fiádn˘ch kotvících prvkÛ
pro mola. Mûlo by dojít k úpravám ob-
naÏeného dna - odstranûní betonov˘ch
základÛ pÛvodních staveb a vytûÏení
bahna pfiedev‰ím v ãásti pfiehrady
u Kfietína. 

Doufám, Ïe se podafií minimalizo-
vat negativní dopady stavebních prací,
které jsou po cca 40 letech provozu
na‰í pfiehrady zfiejmû nezbytné. ¤ekl
Ing. Jifií Palbuchta.
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