
List opatření
Název opatření ID_OP MO130114

Typ opatření ID_KO 37, 39

Kód ZSJ ID_VÚ
03131 40440000

M056
ID_TOK od km po km
401110000100

1120
 -
 -
 -
 -

Poznámka

04/10-11/10
Úprava koryta toku (m) Stav projektové přípravy

Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Mitrovice / OLK Morava po soutok s tokem Bečva

Zastavěnou místní část obce budou chránit proti povodním dvě hráze. Hráz H1 v délce 630 m bude sledovat
trasu bývalé selské hráze, kterou zvyšuje až o 0,9 m a v IZ má dvě varianty. Výběr bude odvislý od konečného
posouzení hladiny Q100 v Moravě. Hráz H2 v délce 490 m navazuje téměř kolmo na hráz H1, vede západním
směrem a bude zavázána do přirozené říční terasy. Hráz 2x kříží zaklenutý odvod srážkových vod z obce.

DÚR

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

Morava
Název vodního toku Správce vodního toku

Zdroj financování
14,2

129 123

Morava, Mitrovice - ohrázování

Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)

Návrhový stav
Q5 Q100

Parametry 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)

Náklady na realizaci (mil. Kč)

Současný stav

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu
Místní část obce Moravičany (k. ú. Doubravice nad Moravou) byla v minulosti chráněna proti vodám
z Moravy selskou hrází, která je v současnosti využívána jako polní cesta a chrání obec na současné
cca Q5. Zastavěná část je ohrožována také vzdutými vodami z Moravy, které se do této zastavěné části
dostávají vybřežením z Třebůvky. Morava je v horní části předmětného území regulovaná (v r. 1935-37).
V roce 1997 byla zaplavená celá zastavěná část. Z celkového počtu 27 obytných budov bylo 8 zcela zničeno
nebo poškozeno a zničeno 15 hospodářských budov. Kromě tří budov byly zbylé neobyvatelné, postupně
čištěné a opravované. V r. 2006 se situace téměř opakovala (chybělo několik cm pro evakuaci obyvatel). Na
tento úsek je také zpracovávaná dokumentace Revitalizace odstavených ramen
v km 271,600 - 272,400.

Financování, stav přípravy


