Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Sázavy“
Druh porady:
Datum:
Místo:
Přítomní:

17. Kontrolní den
4.9.2018
Benešov
dle listiny přítomných

Předmětem 17. KD bylo seznámení přítomných s návrhem kandidátů na koncepty DUR, které se
zpracovávají v etapě E.
Předmětem výběru byla taková opatření, u nichž nejsou zásadní majetkoprávní negativa (nesouhlasy
vlastníků dotčených pozemků), dalším parametrem byla opatření s protipovodňovým účelem a jsou
efektivní nebo se jedná o opatření ke zlepšení ekologického stavu. Dále by opatření měla být
financovatelná z OPŽP. Potenciálním investorem vybraných opatření by měly být města a obce.
Opatření, jejichž potenciálním investorem jsou správci vodních toků (PVL, Lesy ČR), do kandidátů na
koncept DUR nejsou vybírána, jelikož projektovou přípravu správci vodních toků zajišťují samostatně.
U každého opatření byla diskutována také možnost finanční podpory z OPŽP, zejména z které osy
OPŽP. Detaily jsou uvedeny v přiložené prezentaci.
Návrhy:
Povodí Konopišťského potoka a Vyzradilský potok
SO 14b – Suché nádrže (Votice, Konopišťský potok)
SO 12a,i,e,h – odbahnění rybníku, úprava vtoku do zatrubnění a revitalizace s tůní (Votice, bezejmenná
vodoteč)
SO 01b – revitalizace (Bystřice)
SO 01c – revitalizace náhonu (Bystřice)
SO 01d – PPO zdi (Bystřice), problém s vyjádřením vlastníků, ti co se vyjádřili, tak nesouhlasí
SO 02a,b,c – zasakovací pás, úprava vtoku do propustku (Chlístov)
Povodí Tloskovského potoka:
SO 09 – Revitalizace Břevnice (Neveklov)
SO 10 – Rybník Majerák – bezpečnostní přeliv (Neveklov)
SO 24l, n – návaznost na revitalizaci Břevnice (SO 09) (Neveklov, Stranný)
Janovický a Maršovický potok:
SO 06a Suchá nádrž (Maršovice)
SO 06b Zvýšení retenční kapacity rybníka Musík (Maršovice)
SO 12x Zkapacitnění a revitalizace koryta v intravilánu Tisem
Povodí Křešického potoka:
Teplýšovice – SO 5f – revitalizace zatrubněného úseku toku ID 128140001300
Teplýšovice – SO 4af – revitalizace Křešického potoka
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Povodí Benešovského a Čerčanského potoka
SO 01a
Čerčany – revitalizace požární nádrže. Všechny pozemky ve vlastnictví obce –
souhlasí.
Povodí Brejlovského potoka
SO 02a
Netvořice – suchá nádrž na Brejlovském potoce
Povodí Nučického potoka
SO 03a
Nučice – suchá nádrž na Konojedském potoce
Mnichovka, Kunický, Lomnický potok
SO 09a
Všestary – suchá nádrž na Mnichovce u Menčic
Povodí Jevanského a Bohumilského potoka
SO 01b,c,d
Úprava koryta v Podhrádí na Jevanském potoce. Navrženo zkapacitnění a celkové
rozšíření příroděblízkým způsobem včetně zkapacitnění historického mostu
a propustku na náhonu
SO 01e
Revitalizace Jevanského potoka v oblasti Hruškov - Propast
SO 10a
Revitalizace Konojedského potoka v Konojedech

V současnosti probíhá zpracování etapy D. Vyhodnocení, jejíž termín odevzdání je na konci října. Do té
doby bude rozhodnuto, která 4 opatření budou vybrána pro etapu E.
Závěrem Zhotovitel uvedl, že představená opatření jsou návrhem a mohou být do kandidátů doplněna
další opatření. Návrh na doplnění dalších opatření bude případně zaslán na emaily Objednatele
(Posázaví o.p.s.) a Zhotovitele (VRV a.s.).

Zapsal(a): Ing. Hánová, Ing. Jiřinec
Dne: 6. 9. 2018
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