
List opatření

Název opatření: Protipovodňová opatření v OsVPR - Záměry navrhovatelů ID DYJ217502

Vliv: Typ LO B

Typ opatření: Protipovodňová opatření DP DYJ

Popis současného stavu
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik bylo
podle přesně daných kritérií provedeno předběžné vyhodnocení oblastí s potenciálně významným rizikem a výsledkem
bylo určení Oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR), pro které byly zpracovány Mapy povodňového
nebezpečí a povodňových rizik, a dále Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR).
Na území ČR bylo v povodí Dunaje vymezeno 617 km úseků definujících OsVPR, v povodí Labe 2 166 km úseků a v
povodí Odry 182 km úseků. Celkem tak je v ČR vymezeno 2 965 km úseků, což činí 26 % délky z vyhodnocovaných
vodních toků. V dílčím povodí Dyje se jedná o 59 úseků, které byly z důvodu hydrotechnických výpočtů vzájemně
agregovány po hydrologických celcích. Pro těchto 26 celků byly zpracovány DOsVPR. V dílčím povodí Dyje bylo
posouzeno celkem 82 obcí.
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik byly zpracovány v duchu Metodiky tvorby map povodňových
nebezpečí a povodňových rizik a Standardizačního minima pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových
rizik. Výstupy tvorby map jsou od 22.12.2013 zveřejněny v tzv. Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového
nebezpečí a povodňových rizik na stránkách http://hydro.chmi.cz/cds.

Návrh opatření
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 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. 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://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-
povodnemi/)
Cílem dotačního programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ je realizace technických protipovodňových
opatření v letech 2014 - 2019 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových
územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní,
budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s
potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud budou v
rámci programu 129 260 navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření
zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno.

Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:
-  129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,
-  129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
-  129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“
-  129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Záměry navrhovatelů jsou uvedeny v tabulce přiložené tomuto listu opatření.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření

Realizace opatření se předpokládá v období let 2016 – 2021, ale je zcela odvislá od aktivity jednotlivých navrhovatelů.
Odhad nákladů na opatření (pokud byl znám) je uveden v přiložené tabulce. Souhrnné náklady za všechny akce, u
kterých jsou známy náklady, činí 83,8 mil. Kč.
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Přílohová tabulka k listu opatření DYJ217502 - Protipovodňová opatření v OsVPR - Záměry navrhovatelů

Pořadové
číslo ID VÚ Název opatření

Předpokládané
investiční

náklady [mil.
Kč]

Vodní tok ř. km od - ř. km
do Správce toku Navrhovaná

kapacita Qn
Stav

přípravy
Nositel

opatření Kraj Předpokládaný
termín realizace Stav přípravy

1 DYJ_0500 PPO úprava řeky Svitavy v Letovicích - II. etapa 30 Svitava - Povodí Moravy, s.p. Q100 Nezahájené Město
Letovice Jihomoravský 2017 před zadáním

studie

2 DYJ_0590 Lhota Rapotina - odlehčovací průleh do toku
Bělá 5 Svitava,

Bělá cca 0,550 Povodí Moravy, s.p. Q2-Q5 Projektová
fáze

Obec
Lhota

Rapotina
Jihomoravský 2015-2016

Územní
rozhodnutí,

probíhá
příprava k

podání
žádosti o
stavební
povolení

3 DYJ_0680 PPO Litava a Litenčický potok - Suchý poldr na
Litenčickém potoce 80 Litenčický

potok - Povodí Moravy, s.p. až Q100 Projektová
fáze

Městys
Brankovice Jihomoravský -

zpracovává se
studie

proveditelnosti

4 DYJ_0670,
DYJ_0780

Protipovodňová opatření v k.ú. Rajhrad,
Rajhradice a Popovice  -  -  -  -  - Nezahájené  - Jihomoravský

kraj  -  -

5 DYJ_0500 Suchá nádrž na Vendolském potoce 23.75 Vendolský
potok 0,610 - 2,250 Povodí Moravy, s.p. Q100 Schválená

KPÚ

Město
Svitavy +

obec
Hradec

nad
Svitavou

Pardubický  - Schválená
KPÚ


