List opatření
Název opatření:

Protipovodňová opatření mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů

Vliv:
Typ opatření:

ID
Typ LO

Protipovodňová opatření

DP

DYJ218502
B
DYJ

Popis současného stavu
V rámci zpracovávání PDP Dyje proběhlo shromáždění a vyhodnocení informací o zastavěných územích ohrožovaných
povodňovým nebezpečím a vyhodnocení míst, kde riziko ohrožení překračuje úroveň uznanou jako nejvýše přijatelnou
pro daný typ území. Tímto vyhodnocením byl získán základní soubor požadavků na rozsah povodňové ochrany. Za
přijatelnou úroveň snížení rizika se považuje, na základě normativních doporučení (TNV 75 2103), zajištění ochrany před
povodněmi na tyto kulminační průtoky: Q20 pro rozptýlenou bytovou a průmyslovou zástavbu, Q50 pro souvislou sídelní
zástavbu, průmyslové areály a významné liniové stavby a Q 100 pro historickou městskou zástavbu. V některých
konkrétních případech se specifickými podmínkami se volí individuální standardy ochrany.
Kromě několika průběžně řešených větších sídelních útvarů na větších tocích tvoří největší rozsah zastavěných území
nedostatečně chráněných před povodněmi spíše menší sídla většinou na tocích menších, které dosud nebyly chráněny
na současné standardy ochrany, nebo kde demografickým vývojem došlo ke změnám vyžadujícím vyšší stupeň ochrany.
Rozsah ohrožovaných lokalit ve správě Povodí Moravy, s.p. se podařilo do začátku 2. plánovacího období navrženými a
postupně realizovanými opatřeními snížit. Do počtu nechráněných nebo nedostatečně chráněných lokalit se však
promítla delimitace toků bývalé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Řešení těchto lokalit bylo dříve z důvodu
podfinancovanosti správy zemědělských toků pod rozpočtovou organizací ZVHS nereálné a delimitace jejich správy pod
státní podniky Povodí Moravy a Lesy ČR, s.p. jen více vyzvedla tuto problematiku na povrch. Lokality na těchto drobných
tocích by měly tvořit významnou část nových opatření pro nadcházející 2. plánovací období.
Po revizi všech výše uvedených souvislostí a zhodnocení současného stavu jako celku vznikl v rámci aktualizace plánu
dílčího povodí Dyje pro 2. plánovací období nový seznam zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně
chráněných před povodněmi. Z celkového počtu 275 lokalit se jich nachází 209 mimo oblasti s významným povodňovým
rizikem (OsVPR).

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-predpovodnemi/)
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 činí 30
mil. Kč.
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Přílohová tabulka k listu opatření DYJ218502 - Protipovodňová opatření mimo OsVPR - Záměry navrhovatelů

Pořadové
číslo

1

ID VÚ

DYJ_0700

Název opatření

Protipovodňové opatření v obci Heršpice

Předpokládané
investiční
náklady [mil.
Kč]

30.00

Vodní tok

Heršpický
potok

ř. km od - ř. km
do

2,300 - 3,500

Správce toku

Povodí Moravy, s.p.

Navrhovaná
kapacita Qn

Q50

Stav
přípravy

Nezahájené

Nositel
opatření

Obec
Heršpice

Kraj

Jihomoravský

Předpokládaný
termín realizace

Stav přípravy

2016

Rozvaha předběžné
předjednání
úprav s
Povodím
Moravy, s.p.

