
List opatření
Název opatření ID_OP MO130127

Typ opatření ID_KO

Kód ZSJ ID_VÚ

ID_TOK od km po km

Poznámka

Název vodního toku / ČHP Správce vodního toku

Záměry navrhovatelů

PPO na ochranu obcí

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
obce v oblasi povodí Moravy

Parametry navrhovaného opatření Současný stav Návrhový stav

vodní toky v oblasti povodí Moravy PM, s. p., Lesy ČR, s. p.,
ZVHS

Popis současného stavu
V oblasti povodí Moravy celkem 364 míst a lokalit, kde povodňová ochrana není na dostatečné úrovni. Dojde-
li v prvním plánovacím období (2010 – 2015) k realizaci opatření, jak se s nimi počítá v tomto plánu pro
Program podpory prevence před povodněmi - II. etapu, případně pro etapu návaznou (do roku 2015), celkově
by se měla ochrana intravilánů obcí výrazně zlepšit v 20 případech. Celkově návrh všech těchto opatření
vychází z potřeb a naléhavosti, jak vyplynula z poslední doby, z toho jak bylo dokončeno odstraňování škod
po předchozích povodních a jak se Program podpory prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství
podařil realizovat v předchozí etapě.

Popis navrhovaného stavu
Podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, lze žádat o finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu. Na tyto prostředky lze v
současné době dosáhnout přes Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, na kterém se
usnesla vláda 15. listopadu 2006 č. 1304. Tento program umožňuje navrhovat a připravovat akce obcím,
městům, sdružením obcí či krajům jako navrhovateli. Bližší informace jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva zemědělství ČR (http://www.mze.cz/), sekce Vodní hospodářství, dále Ochrana před
povodněmi a v ní Program 129 120 – Podpora před povodněmi II.

Záměry navrhovatelů jsou uvedeny v tabulce TD 4.1b – stav je aktuální k datu 31.12.2008, kdy byla tato
tabulka doplněna na základě požadavků uvedených v jednotlivých připomínkách.

Úroveň protipovodňové ochrany (QN) různý min Q50

Počet ochráněných obyvatel viz Hodnotící zpráva
o povodních dle Krajských studií PPO

Rozsah ohroženého území (ha)
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Technické údaje opatření Financování, stav přípravy
Objem retenčního prostoru (mil m3) Celkové náklady (mil. Kč)
Délka ochranných hrází (km) Zdroj financování 129 120
Délka úprav vodního toku (km) Stav projektové přípravy
Úprava/zrušení spádových objektů (ks) Termín realizace
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks) Nositel opatření
Rekonstrukce mostů (ks) Zdroj dat

http://www.mze.cz/

