
List opatření
Název opatření ID_OP MO130104

Typ opatření ID_KO 39

Kód ZSJ ID_VÚ
09861 40316000

M031
ID_TOK od km po km
402640000100

3 502

Poznámka

04/10-06/12
Úprava koryta toku (m) Stav projektové přípravy

Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Moravičany / OLK Třebůvka po ústí do toku Morava

Navrhovaná opatření předpokládají ochranu území zvýšením průtoků v Třebůvce s využitím retenční kapacity
údolní nivy a ochranou proti vzduté vodě z Moravy. Opatření příznivě ovlivní i PPO Litovle
a okolí. Délka ochranných hrází (zdí) bude 1360 m v Lošticích, 1144 m v Moravičanech, proti vodám
z Třebůvky a 748 m v Moravičanech a 250 m v Doubravici proti vodám z Moravy. V rámci akce bude
přebudován rozdělovací objekt na Třebůvce a vybudován stavidlový objekt ve výustní trati Třebůvky proti
zpětnému vzdutí z Moravy.

ÚR

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

Povodí Moravy, s.p.

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením

Třebůvka
Název vodního toku Správce vodního toku

Zdroj financování
98,0

129 123

Třebůvka, Moravičany - hrázování

Pevné konstrukce (ohrázování toku)

Návrhový stavParametry navrhovaného opatření
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Technické údaje opatření

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

1600 a 483 obyt. domů

Náklady na realizaci (mil. Kč)

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

940

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu
Zájmový úsek Třebůvky mezi ústím řeky do Moravy a jezem v Lošticích protéká obcí  Moravičany (má vliv
i na její část Doubravice) a obcí Loštice a východně  kříží i dálniční těleso. Obce jsou ovlivňovány povodněmi
z upravené Třebůvky (průtok Q100 = 155 m3.s-1 pro upr. Třebůvku byl zvýšen
na 170 m3.s-1 - úprava včetně odlehčovacího koryta tak již není kapacitní) a ohrožení přichází
i z povodňových průtoků na Moravě vybřežených do nivy ve výustní trati Třebůvky.

700

Financování, stav přípravy


