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Rekonstrukce
jezu Kunov
Představuje další významnou
stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci
projektu Opatření na horní
Opavě. Hlavním účelem rekonstrukce jezu Kunov je zajištění
vzdouvání vody v tomto profilu,
umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění
migrační prostupnosti profilu,
vytvoření možnosti zachytávání
ropných látek na toku, plnění
Dokumentace obsahuje provefunkce měřicího místa pro pládení geologických průzkumů,
nované vodní dílo Nové Heřmistatické výpočty či výzkumné
novy a stabilizace podélného
práce. Součástí jsou i podklady
sklonu koryta. Zahájení prací se
pro dokončení majetkoprávnípředpokládá
letos v září.
ho vypořádání.
Čtěte
na
straně
3
Čtěte na straně 4

Byl dokončen další
stupeň projektové
dokumentace
pro vodní dílo
Nové Heřminovy

Přehrady
a
klimatická
změna
Vodní nádrže slouží lidem
Úloha přehrad na severní Moravě a ve Slezsku

v době sucha i povodní

Region severní Moravy a Slezska zažil za posledních 25 let několikrát projevy extrémního počasí. Ze všech těchto epizod nejvíce vyčnívají katastrofální povodně
v roce 1997 s dvaceti oběťmi na životech a velké sucho v roce 2015, kdy hrozilo omezení dodávek vody.
Zásobování pitnou vodou je v regionu
nádrží, v záloze však zůstávala jesenická nými srážkami v prosinci a lednu. Pokud
díky přehradám podařilo udržet řeky
zajištěno z více než 80 % z údolních
část soustavy. Za celou dobu nedošlo
v korytech, oproti situaci na ostatních
tedy měl být loňský rok jakousi „ochutVážení
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není v síle
člověka přírodě
v Jeseníkách. Dodávky vody pro průmysl i vyššímu počtu ztrát na lidských živozásobovala místa s kolabujícími podna 100 % poručit), připravujeme a postupně realizujeme řadu staveb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu nazvaného Protipovodňová opatření
jsou zajištěny z 60 % přímo z přehrad
zemními zdroji. U průmyslové části
tech. Přehrady v roce 1997 zachytily 78
Úspěšnému fungování přehrad
na horním toku řeky Opavy.
Žermanice, Olešná a Těrlicko a z dalších mil. m3 vody, fungovaly na hranici svých bylo využito 68 % všech prostor nádrží,
významně napomáhá také současný
možností, ale zachránily před zaplave30 % z toků, v nichž přehrady nadlepza dobu sucha došlo k dohodnutému
technologický pokrok. Zdokonalucích i městech ležících v povodí horobce Nové Heřminovy), vzniká okolo
součástí zmíněného protipovodňového
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto
ním například Frýdek-Místek či velkou
šují průtoky. Přehrady jsou mezi sebou
částečnému omezení dodávek vody,
jí se matematické modely chování
ního toku řeky Opavy. V elektronické
této stavby – bohužel – stále mnoho
komplexu, budou před velkou vodou
protipovodňového celku představuje
část Ostravy. Podobně zafungovala
vzájemně propojeny prostřednictvím
které však nevedlo k omezení výroby
atmosféry, zvyšuje se výpočetní výkon
podobě vám bude k dispozici na našich
nepravd a zkreslených informací.
chráněni tisíce obyvatel a jejich majepřehrada Nové Heřminovy. Připomíochranná funkce beskydských nádrží
převodů vody a odběratelských potrubv zásobovaných podnicích. Přehrady tak počítačů a s tím roste i kvalita a doba
webových stránkách www.pod.cz.
tek podél řeky Opavy – a to od Nových
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel
i za povodně v roce 2010. Jiným druhem za období posledních třiceti let proních sítí v celou vodohospodářskou
předpovědi počasí a v návaznosti
Heřminov (včetně města Krnova, které Cílem je přinášet vám pravdivé a neobce Nové Heřminovy byla vládou
zatěžkávací zkoušky pro přehrady byla
soustavu, která je klíčovým vodním
kazují nezastupitelnou roli pro region
na to předpovědi průtoků. Přehrady
V prvním čísle tohoto zpravodaje
zkreslené informace o vývoji a průje velkou vodou zasahováno téměř
České republiky v roce 2008 vybrána
situace za mimořádného sucha v roce
zdrojem a závisí na ní život v regionu.
severní Moravy a Slezska. Evidentní
tak mohou na blížící se srážkové situjsou zmíněny nejdůležitější události
běhu protipovodňových opatření
každoročně) až po město Opavu. Přesa schválena jako kompromisní řešení
2015, které začalo v červnu a skončilo
Tomu by také měla odpovídat spolehlito bylo i v loňském roce, který začal
ace reagovat s předstihem a účinněji
ve vývoji protipovodňových opatření
na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj
tože přehrada představuje nezbytné
tzv. malá varianta původně navržepo více než osmi měsících v únoru roku
vost jejich hlavních funkcí – povodňové
neobvyklým jarním suchem již v dubnu. tlumit povodně. Už zlepšení kvality
ve vašem regionu za poslední dobu.
solidární řešení pro celé ohrožené údo- „Vodohospodáři informují“ budeme
né přehrady, která byla posouzena
2016. V soustavě nádrží bylo nutné proochrany a zásobování vodou. Pokud se
To nádrže překonaly díky zásobám vody předpovědi před povodní v roce 1997
Za všechna opatření upozorním alesvydávat každé dva měsíce v tištěné
lí a její realizaci podporují v současmnoha studiemi a výpočty odborníků
vést mimořádné manipulace, přesuny
podíváme na chování přehrad a celé
z tání sněhu. Sucho bylo přerušeno až
a před povodní v roce 2010 bylo
poň na dokončení projektové dokupodobě a bude zdarma k rozebrání
nosti všechny dotčené obce v lokalitě
v oboru. Díky této přehradě, která
odběrů mezi nádržemi a dalšími zdroji
jejich soustavy v krizových situacích,
extrémními srážkami v červenci, které
markantní. Zvýšení kvality řízení
mentace a podání žádosti o územní
na obecních/městských úřadech v ob(s výjimkou několika obyvatel a vedení
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou
u vodárenské i průmyslové části souje třeba začít povodněmi v roce 1997.
byly ale přehradami zachyceny a využity přehrad
může
dnesvyjádření
nastat i vKrajskéoblasti
rozhodnutí,
včetně
stavy. K překonání sucha bylo využito
Z delšího odstupu lze vidět kontrast
k překonání druhé, neméně intenzivní
zásobování
vodou. Využití současných
ho úřadu Moravskoslezského
kraje
79 % prostor beskydských vodárenských fáze sucha, která skončila až mimořádv situaci na Ostravici a Moravici, kde se
statistických
metod
umožňuje
upraz konce loňského roku (podrobnosti
se dočtete uvnitř zpravodaje).
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K průběžnému aktuálnímu informování o vývoji projektu protipovodňových
opatření na horní Opavě a zejména
největší a nejvýznamnější stavby
tohoto komplexu – tedy přehrady
Nové Heřminovy, bez níž to opravdu
nepůjde! – jsme upravili i naše webové
stránky. Veškeré potřebné informace
tak naleznete i na www.pod.cz, pod
záložkou Přehrada Nové Heřminovy.
Věřím, že se vám zpravodaj bude líbit
a bude vám sloužit jako zdroj zajímavých a podnětných informací o protipovodňové situaci ve vašem regionu.
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
státního podniku Povodí Odry

FOTO: archiv Povodí Odry
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ochranných hrází v Holasovicích
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Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla
vybrána malá varianta přehrady

vovat řízení přehrad pružně podle
vývoje situace a navrhovat tak optimální spolupráci přehrad s cílem minimalizovat omezení dodávek vody.
Moderní metody vedou také ke kvalitnějšímu systému měření a sledování
aktuálního stavu přehradních hrází
a dalších objektů. Roste počet i kvalita čidel sledujících „zdravotní“ stav

jejich konstrukcí (zejména hrází),
údaje mohou být v reálném čase
přenášeny a vyhodnocovány specializovaným softwarem. Zvyšuje se tak
spolehlivost těchto staveb, včas a cíleně lze připravovat nezbytné opravy
a rekonstrukce. Na severní Moravě
byly nedávno provedeny rekonstrukce
vodních děl Morávka, Šance a Těr-

licko, které znamenaly také jejich
„upgrade“ na současné požadavky
bezpečnosti.

Přehrady se tak staly v dnešních podmínkách klimatických změn klíčovým nástrojem, protože dokážou s vysokou zabezpečeností připravit vodu v požadovaném
čase, množství i kvalitě a navíc podpořit

průtoky v řekách a zvýšit povodňovou
ochranu. V oblastech, kde není dostatečná kapacita zdrojů podzemních vod, se
jeví jako vhodná alternativa pro zajištění
zásobování obyvatel i dalších požadavků
společnosti na vodu, a to i v podmínkách
současného „nejistého“ počasí.
Ing. Petr Březina
technický ředitel, Povodí Odry, státní podnik

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové
Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení
obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským
sdružením Unie pro řeku Moravu, tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává názor, že lze Krnovsko bezpečně ochránit před povodněmi i bez
Také v rocea 2019
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Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích
díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je

Profil přehrady Nové Heřminovy byl
Tento fakt svědčí o maximálně citlivém 2) Studie má pro seriózní vodohosSkutečnost je taková, že experti z VUT
pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na srpen 2019 a jejich ukončení na srpen 2021. V současné době probíhá výběrové řízení
podáře nepřijatelné závěry. Napříregistrován zemskou vládou ve Slezpřístupu a snaze respektovat zájmy
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povodňových opatření“ – tedy variantu
dňové ochraně použít v takovém měřítmenší přehrady v Nových Heřmino1) Studie navrhuje řešení, ve kterém
ku jenom zkapacitnění koryt a výstavbu
Vedení obce Nové Heřminovy se zavech, i když varianta s větší nádrží
se má každá obec starat formou ohráhrází, jak navrhuje studie. To by vedlo
štiťuje výsledky referenda z roku
o velikosti 36 mil. m3 umožňovala vyšší
zování toku sama o sebe. Tím se ale
ke zrychlení a zvýšení kulminace povo2008, ve kterém se pouze 55 občazvyšuje a zrychluje povodeň směrem
ochranu před povodněmi i suchem
dně a negativně bychom ovlivnili
nů vyslovilo proti přehradě. Přitom
po proudu. Tato koncepce je nesystéa navíc byla také levnější. Hlavním
hraniční úsek řeky Opavy pod Krnonásledně 67 občanů Nových Heřminov
mová, neakceptovatelná a nepodporují
důvodem volby této varianty řešení
vem a ohrozili sousední Polsko i město
aktivně ve své petici vyzvalo vedení
ji ani připravované dotační programy.
bylo zachování obce Nové Heřminovy.
Opavu. Toto řešení by také bylo v rozpoobce k vyhlášení nového referenda
ru s tzv. Povodňovou směrnicí Evropské
o přehradě. To ale vedení obce odmítunie, která řeší vztahy mezi sousedními
lo. Stejné vedení obce nyní za každou
státy na hraničních tocích. Místo, abycenu zaujímá extrémní postoj, kterým
chom povodeň zpomalovali a snižovali
se snaží vnutit jednotlivým obcím v rejejí kulminaci, tak bychom tímto opatřegionu svůj pohled na svět – tj. chraňte
ním činili pravý opak. Nerealistické sliby,
se proti povodni každá sama. Tento
které studie obsahuje, dokázaly i již reapostoj je poněkud sobecký a hlavně
lizované projekty úpravy Opavy v Krnonesystémový. Povodeň nerespektuje
„Čermákova studie“
vě,“ vysvětluje technický ředitel státníhranice jednotlivých obcí. Vedení
autorů Ing. Václava
ho podniku Povodí Odry Petr Březina
obce si přitom neuvědomuje, že i její
Čermáka a Ing. Heleny
a dodává: „Takovéto stavby budou mít
obyvatelé jsou každý den ohroženi
Králové, CSc., nazvaná
vždycky své zastánce a odpůrce. Nejde
povodněmi, a to prakticky v každém
Zkapacitnění koryta
se zavděčit všem. Z hlediska ochrany
domě. Lze si tak položit otázku,
řeky Opavy v Krnově
obyvatel a jejich majetku je ale tato
zda vedení obce hájí skutečně zájmy
a začlenění toku
stavba nevyhnutelná. Uvědomme si, že
svých spoluobčanů?
do struktury města
pružněji reagovat na konkrétní požadavvrhnout termín a místo konání schůzky
se tato alternativa jeví pro jednotlivé
Státní podnik Povodí Odry pozastavil
kvůli nekompromisnímu a nesouhlasnéky občanů. Zároveň tím dává možnost ob- včetně řešené problematiky. Současně
tazatele jako pohodlnější a zajímavější.
činnost
informačního
centra v Nových
mu postoji vedení obce Nové Heřminovy
Ohroženo
16 000 lidí
čanům, aby si sami zvolili termín schůzky, je možné využít kontaktní formulář na
Heřminovech.
Dotazy
obyvatel
Nových
dochází k prodlužování povodňového
V dosahu stoleté vody žije v okolí řeky
který jim bude časově vyhovovat.
www.pod.cz – Přehrada Nové HeřmiHeřminov
i ostatních obcí a měst na horní
ohrožení mnoha tisíc obyvatel regionu,
Opavy pod připravovanou přehradou
Povodí Odry se k tomuto kroku rozhodlo
novy. Zájemci, kteří nemají možnost
Opavě v rámci realizace protipovodňových
což je od odpůrců přehrady nezodpověd16 000 obyvatel. Všichni tito obyvavzhledem k posunu v přípravách a realiV případě zájmu je možné si sjednat
komunikovat prostřednictvím e-mailu,
opatření v této oblasti řeší od letošního
né a nesolidární! A právě tomu bychom
telé jsou přímo či nepřímo ohroženi
zaci protipovodňových opatření na horní
schůzku prostřednictvím e-mailové adre- mohou v pracovní dny volat na telefonní
roku na základě individuálně sjednaných
se chtěli vyhnout. Spolupráce je výhodpotenciální povodní, 2000 z nich je
Opavě, kam patří také stavba přehrady
sy státního podniku Povodí Odry info@
čísla 596 657 111 a 596 657 208.
schůzek, které budou zaměřeny na konnější pro všechny.“
při větší povodni navíc přímo ohrožepod.cz. Přímo v tomto e-mailu již lze naredakce
krétní dotazy či požadavky. V současnosti Nové Heřminovy. Podnik tak bude moci
redakce
no na životě!

Povodí Odry řeší dotazy týkající se protipovodňových opatření
na horní Opavě s občany individuálně

FOTO: archiv Povodí Odry
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Rekonstrukce
jezu Kunov
Vláda
ČR schválila
peníze na výkupy
spojené s realizací přeložky silnice I/45 Uvádíme na

Tato rekonstrukce představuje další významnou stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Hlavním účelem
rekonstrukce jezu Kunov je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu,
vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřicího místa pro plánované vodní dílo Nové Heřminovy a stabilizace podélného sklonu koDalším krokem, který potvrzuje postupnou přípravu realizace protipovodňových opatření na horním toku
ryta. V současné době probíhá správní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení prací
řeky Opavy, jsou finanční prostředky pro státní podnik Povodí Odry, které schválila vláda České republiky
se předpokládá v září 2019. Náklady dosáhnou 35 mil. Kč a budou hrazeny z programu Podpora prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství ČR.

pravou míru

I. etapa. Výkupy budou probíhat v obTěleso
dobí letpevného
2018 ažjezu
2019.seI vv současnosti
tomto přínachází
v korytě
toku
sevřeného
v břepadě bude
ocenění
majetku
vycházet
ze zásad
vládního usnesení
roku
zích
zaberaněnými
štětovýmiz stěnami.
2008.tělesem
Podle těchto
zásad byly
určeny
Nad
jezu v pravém
břehu
je
i výkupní ceny
již použité
v rámci
provedeno
odbočení
do koryta
náhonu.
majetkoprávního vypořádání výkupů
pro samotnou přehradu a související

Pod jezem se nachází silniční most. Jez
vyžaduje
rekonstrukci,
protože
celý
protipovodňová
opatření.
„Novým
objekt
jezu,vláda
zaberaněných
štětových
usnesením
České republiky
potvrstěn
a nátokuprotipovodňových
do náhonu je v havarijním
dila realizaci
opatření
anadestruktivním
stavu. výstavby přehrahorní Opavě včetně

dy v Nových Heřminovech. Státní podnik
Samotná
rekonstrukce
spočívá
v odPovodí Odry
již zahájil ve
spolupráci
stranění
stávajícího
jezového
tělesa,
s Ředitelstvím
silnic a
dálnic jednání
o předání potřebných
prostěn
betonových
konstrukcípodkladů
a štětových
další
přípravu
majetkoprávního
na
březích
koryta.
Vlastní těleso vyponového
řádání
nemovitostí
dotčených
jezu
bude
umístěnotentokrát
v profilu stávajícího
výstavbou přeložky silnice první třídy
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“

destruovaného jezu v korytě řeky Opavy.
Bude se generální
jednat o železobetonovou
vysvětluje
ředitel státního
monolitickou
konstrukci
kamenným
podniku Povodí
Odry Jiřís Pagáč
a doobkladem
jednoduchého
lichoběžníkodává: „Je tedy
logické, že tato
komunikavého
tvaru,
a práh
vývaru.
ce musí
být vývar
postavena
ještě
předDélka
výstavpevné
hrany přelivu bude 14,65 m,
bou přehrady.“
v pravobřežní části bude vytvořena
štěrková
o šířce 3im,
která bude
Současněpropust
byly schváleny
finanční
prostředky
ze ovládaným
Státního fondu
dopravhrazena
ručně
stavidlem.
ní infrastruktury
dokumentaci
Vývar
bude obložennakamenem.
Bočnípro
stavební
prozpřeložku
silnice
pilíře
jezupovolení
budou také
vodostavebního
v Nových Heřminovech.
redakce

Kde se aktuálně staví
směr Široká Niva

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření
na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57,
kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa.
Současně s přípravou přehrady Nové
Heřminovy a přeložky silnice I/45 se
realizují další doprovodná protipovodňová opatření. Ta budou navzájem spolupracovat a výsledkem bude
komplexní protipovodňová ochrana
obyvatel v povodí řeky Opavy – od Nových Heřminov po město Opavu.
Jedná se například o již postavené tři

Jez Kunov

suché nádrže v Lichnově, které budou
chránit obec před lokálními přívalovými srážkami, suchou nádrž Loděnice
chránící místní část obce Holasovice
před účinky povodní na toku Lipinka a to až do úrovně 100leté vody
či v současnosti budovanou největší
suchou nádrž se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji Jelení. Ta bude

přispívat nejen k tlumení regionálních
povodní, ale i přívalových srážek.
V roce 2018 proběhnou demolice již
vykoupených objektů v Nových Heřminovech a současně budou pokračovat
výkupy nemovitostí v katastrálních
územích Zátor a Brantice.
redakce

FOTO: archiv Povodí Odry

Jez Kunov

Město Krnov – letecký pohled proti toku na úsek pod soutokem Opavy s Opavicí – po realizaci úprav a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněné
kontury navrhovaných konstrukcí)

O výstavbě menší varianty
betonu
s kamenným
obkladem vláda
monolipřehrady
Nové Heřminovy
tické
konstrukce.
ČR – jako kompetentní orgán

v demokratické zemi a při dodrRekonstrukce
tělesa jezu
v korytě
žení všech zákonů
– rozhodla
již
toku
bude2008.
dále Nebylo
doplněna
o stavbu
v roce
to direktivní
rybochodu,
havarijní
a rekonrozhodnutí,
byl to profil
kompromis
strukci
vtoku
do
náhonu.
Vzhledem
mezi oběma názorovými tábory.
k novým
charakteristikám
a objekBylo rozhodnuto
o zachování
Nové Heřminovy.
Původtůmobce
souvisejícím
s tělesem
jezu se
ní jednat
řešení, okteré
představovalo
bude
novostavbu.
zásah do 80 % zástavby, bylo redakce
nahrazeno menší nádrží s dopadem na 20 % zástavby obce.
Za to stát pomůže této obci
s rozvojem a poskytne jí na to
finanční prostředky. Vedení
obce v žádném případě nemůže
tvrdit, že neobdrželo informace a že s ním nebylo jednáno.
Bourání se přesunulo částečně
do obce Zátor a Brantice.
Systém protipovodňové ochrany na horní Opavě je založen
na existenci přehrady na části
území obce Nové Heřminovy.
Systém po svém dokončení
ochrání životy a majetek více
než 16 000 obyvatel podél řeky
Opavy. Proto je ale nezbytné
zaplavit část údolí a budov
v Zátoru a Nových Heřminovech. Spor o to, zda chránit lidi
před velkou vodou, nebo chránit původní podobu krajiny
a osídlení, byl v takovém případě na místě, protože se osobně
dotýká mnoha tisíc lidí. Ve prospěch mnoha tisíc lidí bylo už
ale rozhodnuto.
Odpůrci přehrady se stále dovolávají nového posouzení své situace a vydání nového rozhodnutí
v již jednou rozhodnuté věci.
Svůj odmítavý přístup považují
za princip. Staví se do role oběti,
se kterou nikdo nekomunikuje.
Namísto konstruktivního dialogu o možných kompenzacích
a budoucnosti obce se vedení
obce utvrzuje v názoru opakovat
celý proces posuzování a rozhodování s cílem rozhodnout
tentokrát přesně opačně.
Zástupci dotčených ministerstev
a státního podniku Povodí Odry
po léta navštěvují obyvatele a vedení této obce a snaží se o dialog
s každým, kdo o to stojí.
redakce

směr Široká Niva

Most přes Opavu v místě jezu Kunov

na základě usnesení z 24. července 2017.

Zájmové území této stavební akce se nachází
na toku řeky
Opavy vjsou
ř. km
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osadou Kunov.
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Výstavba ochranných hrází na území Polska

Tři hlavní ekologické aspekty
moderní přehrady Nové Heřminovy

V letošním roce bude zahájena i výstavba ochranných hrází na území Polska – konkrétně v místní části Bliszczyce (vojvodství opolské, okres głubczycký). Jedná se o rekonstrukci stávající protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy v km
64,9 až 68,44 dle staničení polského správce toku. Tato stavba je vyvolanou investicí v rámci staveb Opatření na horní Opavě
a jejím účelem je ochrana zástavby obce Branice (místní části Bliszczyce) před povodněmi. V současné době je na tuto akci
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plánovaná
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Odpovědi na dotazy
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FOTO: archiv Povodí Odry

Byl dokončen další stupeň projektové
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Infocentrum
Nové Heřminovy
Povodí Odry, státní podnik,
zřídil v Nových Heřminovech
(v areálu firmy A.B. TITAN s.r.o.)
infocentrum, kteréBliszczyce
je otevřeno(PL)
a veřejnosti k dispozici každý
první čtvrtek v měsíci od 14 do
16 hodin. Zde se mohou občané
přijít informovat o průběhu
přípravy stavby Opatření na horní
ČRdispozici jim zde budou
Opavě. K
zaměstnanci podniku, kteří jsou
připraveni na dotazy odpovědět.
Kontakt: noveherminovy@pod.cz,
596 657 111.

Mezi časté dotazy, které nejen zde
zaznívají, patří:
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PLAN
„Užívám na základě věcného břemene nemovitost, kterouLOKALIZACJA
jste vykoupili
INWESTYCJI - ZDJÊCIE SATELITAR
pro stavbu Opatření na horní Opavě, a končí
mi termín
užívání.
plochou
hladiny.
Vliv nádrže
naDá
mi-se
tento
termín
ještě
posunout,
abych
kroklima oblasti byl vyhodnocen
mohl nemovitost
speciální
studií. užívat déle?“
Jednostka
projektowa:

Skala:

1:15 000

®

Nazwa inwestycji:

ECOPLAN Ryszard Kowalczyk
45-010 Opole ul. Szpitalna 3/9
www.ecoplan.pl ecoplan@ecoplan.pl
tel./fax (0-77)4566516

Numer za³¹cznika:

Przebudowa wa³u przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki
na terenie miejscowoœci Bliszczyce, w gminie Branice

Nazwa mapy:

Funkcja:

Projektant

Tytu³, imiê, nazwisko:

mgr Piotr Wo³czecki

Specjalnoœæ:

Ochrona przyrody

Termín ukončení věcných břemen

Jak bude nádrž napomáhat nadlepšoužívání, který byl nastaven v kupních
vání
průtokův části
v řecetýkající
vzhledem
k očekásmlouvách
se zřízení
věcného
břemene, byl
stanoven vždy
vaným
klimatickým
změnám?

individuálně s ohledem na datum
Pro nadlepšování odtoků v době sucha
uzavření kupní smlouvy a konkrétmá nádrž vyčleněn zásobní prostor
ní lokalitu, ve které se vykupovaná
o objemu 3,09 mil. m3. Pokud by se tedy
nemovitost nacházela, tak aby vznikl
nadlepšoval například nízký průtok
dostatečný časový prostor pro zajištěv řece Opavě o hodnotě 600 l/s ještě
ní náhradní nemovitosti a stěhování.
o polovinu, tedy dalšími 300 l/s, nádrž
by to umožnila po dobu přibližně čtyř
Jelikož se již v mnohých smlouvách
měsíců. Předpokládá se tedy stanovení
tento termín naplnil, dochází průběžodtoku pod nádrží na úrovni Q330d, který
ně k přebírání nemovitostí státním
činí 940 l/s. Takový průtok byl např.
podnikem Povodí Odry a k následným
v roce 2018 v Krnově podkročen s předemolicím objektů.
stávkami od srpna do listopadu, takže
nádrž by mohla v celém tomto období
V minulém období jsme byli občas
řece pomoct.
původními vlastníky nemovitostí
požádání o prodloužení termínuredakce
užívání nemovitostí. Každý takovýto
požadavek jsme individuálně posoudili
a ve většině případů jsme žadatelům
vyhověli. Nyní však přichází období,
kdy jsme nuceni s ohledem na časový
harmonogram následných demoličních prací a samotnou přípravu
výstavby vodního díla trvat na ukončení užívání dle termínu stanoveného
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedinělých a odůvodnitelných případech můžeme po vzájemné dohodě přistoupit
na odsunutí termínu převzetí nemovitosti zpět, ale nyní už se jedná řádově
maximálně o měsíce.
redakce
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