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Projekt ,,Protipovodňová opatření města Bystřice'o - vyjádření centrálního
vodohospodářského dispečinku.

Dne 29.10'2015 jsme obdrželi žádost o lyjádření kprojektu,,Protipovodňová opatření města
Bystřice", zpracovaného jako součást Žádosti o podporu v rámci operačního pÍogramu Životní
prostředí 2014-2020, prioritní osy 1, speciťrckéhocíle I.4

-

Podpořit preventivní protipovodňová

opatření. K záměru tohoto projektu r,ydáváme následující lyjádření.

Předložená projektová dokumentace

k akci

,,Protipovodňová opatření města Bystřice" zptacovaná

společností ENVIPARTNER, S.r'o.' Vídeňská 546155,639 00 Brno-Šýřice, v říjnu 2OI5, navrhuje

podmínky, na záklaďě ktených bude zpracován digitální povodňoý plán a vybudován varovný a

ýsttažný systém ochrany před povodněmi pro město Bystřice.
Navrhovanými prvky tohoto systému jsou ultrazvukoý hladinoměr
a

následnou vizualizací dat,

s

bezdrátoým přenosem dat

možností rczesíIání varovných SMS zpráv' umístěný na konstrukci

s

mostu - přelivu z opřetického rybníka, na Konopišt'ském potoce (IDVT 10100142), v ř. km 18,735,

doplněný

o

vodočetnou lat'

s

vyznačením limitů jednotliých SPA' dále nelryhřívaný sráŽkoměr

umístěný na budově č.p. 10, v místníčásti ouběnice a bezdtátové akustické jednotky pro základní
ozvučenípovodňové oblasti města Bystřice.
Navrhovaný prvek tohoto systému (hladinoměr) nekoliduje nebo se nepřekrývá se systémem měrných
bodů nebo profilů' které provozuje Povodí Vltavy, státní podnik nebo

ČHvÚ. Navrhovaná vodoměrná

stanice na Konopišťskémpotoce, v místníčásti opřetice vhodně doplňuje stávajícísíťhladinoměrů.
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Navrhovaná srážkoměrná stanice vhodně doplňuje stávající síťsrážkoměrů' které provozují jiné
subjekty. Nejbližšísrážkoměrnéstanice, které jsou v provozovani ČHvtÚ, se nacházejí v okruhu cca
16

km' na územíobcí Nedrahovice-Rudolec a Vlašim. Vybudování těchto zařízeni (hladinoměr

a

srážkoměrná stanice) plně podporujeme.

Projekt ,,Protipovodňová opatření města Bystřice" ve své koncepci počításe zahrnutim dat ze
stávajících (relevantních) měrných čidel (informace

o vodním stavu a

prutoku

srážkoměru) do digitálního povodňového plrínu města, po předchozí dohodě

S

a informace

ze

provozovateli těchto

zaŤízení'K předloŽené projektové dokumentaci máme následujícípřipomínky:

-

ZaŤizení hladinoměru umístěnéhona mostku

-

přelivu opřetického rybníka nebude snižovat

jeho prutočný profil nebo bránit plynulému prutoku vody. Konkrétní místo instalace bude
projednáno s úsekovým technikem správce toku (Povodí Vltar,y, statní podnik)

-

Mgr. David

Drábek (tel.:257 099 274, GSM: 602214I24).

-

Vlastník měřícího zatizeni si bude na vlastní náklady zajišťovat údržbukoryta (odstranění
splavenin

a

sedimentů, aj.)

v

rozsahu potřebném ke správnému provozu tohoto zaÍizeni.

Zahájení a ukončenístavby bude předem oznámeno správci toku, kteý bude přizván ke všem
jednríním týajícíchse zájmů a předmětu činnosti správce toku.

Zpracovatel vzal při návrhu umístění měřících zařizení v úvahu stávající prvky společnéměřící sítě
státního podniku Povodí Vltavy'

ČHuÚ a dalšíchsubjektů, tak i

místní geomorfologické podmínky.

K navrženému technickému řešení nemáme žádnézásadní připomínky. Způsob a forma
zlimnigrafických stanic jiných subjektů' bude

s

předávrání dat

provozovateli těchto zařízení,pŤeď real'izací projektu

,'Protipovodňová opatření města Bystřice" předem řádně projednána a budou stanoveny podmínky
předávání těchto dat.

Toto lyjádření vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik není stanoviskem správce

povodí ve smyslu $ 54 odst. 4, zákona č. 25412001 Sb., o vodách a změně někteých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.
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