
List opatření
Název opatření ID_OP DY130116

Typ opatření ID_KO

Kód ZSJ ID_VÚ

ID_TOK od km po km

Poznámka

Název vodního toku Správce vodního toku

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce - ZSJ Název vodního útvaru
Oblast povodí Dyje

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)

Povodí Moravy, s.p.

Doplnění nových ZÚ o cca 116 km toků, aktualizace záplavových území, doplnění a úprava podkladních
údajů na cca 1 675 km délky vodních toků (což činí cca 81 % celkové délky vodních toků v OPD ve správě
PMo podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/EC z 23.října 2007
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, kdy účelem této směrnice je stanovit rámec pro
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní
prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi;
hlavní úkoly jsou následující:
- do 22.12.2011 provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik
- do 22.12.2013 zpracovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik
- do 22.12.2015 připravit plány pro zvládání povodňových rizik

Oblast povodí Dyje

Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

Zdroj dat Povodí Moravy, s.p.
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Záplavová území

Návrhový stavParametry navrhovaného opatření
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)

01/09-12/15
Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Náklady na realizaci (mil. Kč)
Zdroj financování
Stav projektové přípravy

4,0
129 125

Technické údaje opatření

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu
Záplavová území jsou podle § 66, zákona o vodách, a na základě Vyhlášky MŽP č.236/2002 Sb.,
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, stanovena příslušnými
vodoprávními úřady na všech vodních tocích ve správě státního podniku Povodí Moravy, kde je toto
stanovení relevantní.


