List opatření
Název opatření:

Hodonínka, Úprava toku Hodonínka (DY130179)

ID

Vliv:

PPO

Typ LO

Typ opatření:

Úpravy toků

DP

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:
ID vodního útvaru
Název vodního útvaru
Hodonínka od pramene po ústí do toku Svratka
DYJ_0360
Název vodního toku
ID vodního toku
Hodonínka
10200091
Kraj:
ORP:

JMK
Boskovice

Kód katastru
710415
Kód ZSJ
582158
ř.km od

0.0

ř.km do

Stručný popis:
Úprava toku
Je rozdělena na úseky dle způsobu opevnění koryta:
- km 0 – 0,9234 – jednoduchý lichoběžník se sklony břehů 1 : 1,5, šířka dna 3 m
- km 0,9234 – 0,9650 – obdélníkový průřez s opěrnými zídkami po obou stranách, šířka ve dně 5,0 m
- km 0,9781 – 1,3516 – lichoběžníkový průřez se sklony břehů 1 : 1,5, šířka dna 3,0 m
- km 1,3516 – 1,3907 – oboustranné železobetonové zídky, šířka dna 5,0 m
- km 1,4008 – 1,8481 – jednoduchý lichoběžník se sklony 1 : 1,5, šířka dna 3,0 m
- km 1,8481 – 1,8943 – pravobřežní železobetonová zídka, levý břeh bude mít sklon 1 : 1,5, šířka ve dně 3,0 m
- km 1,8943 – 2,0336 – jednoduchý lichoběžník se sklony břehů 1 : 1,5, šířka dna 3,0 m
- v km 0,4365; 1,92267; 1,9806 a 2,0007 budou vybudovány balvanité skluzy
- v km 0,697 65 bude pro účely proplachování koryta náhonu vybudován odběrný objekt

Úroveň protipovodňové ochrany
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)
Škody na majetku při Q100 (mil. Kč)
Investiční náklady:

44.90

Stav přípravy:
Předp. datum dokončení opatření:
Nositel opatření:
Správce VT:
Poznámka:
Navrhovatel:

Současný stav
Q1

Cílový stav
Q50
645
543

mil. Kč
Projektová fáze
2016 - 2021
Lesy ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.

Způsob financování:
Fondy EU:

A
DYJ

Název katastru
Olešnice na Moravě
Název obce - ZSJ
Olešnice

Popis opatření

Parametry:

DYJ218010

2.03

