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2

SOU ASNÝ STAV
Chomoutov má v sou asném stavu naprosto nedostate nou ochranu s výjimkou malé ásti

nové výstavby rodinných domk . Zde byla provedena ochrana p vodn na 100-letou vodu, která však
podle nových hydrologických údaj odpovídá zhruba 50-ti leté vod . Sou ástí této chrán né ásti je i
odvedení prosáklých vod s vybavením stálou

erpací stanicí. Kapacita této

erpací stanice však

nem že zdaleka pokrýt požadavky na odvodn ní celé jižní ásti Chomoutova. V p ípad

rozší ení

drenážního systému se tedy p edpokládá její nahrazení.
Chomoutov je situován uprost ed údolní nivy eky Moravy. Zástavba je z v tší

ásti na

pravém b ehu (jižní ást) a severní menší ást je na levém b ehu. Tato nevýhodná dispozice zna
komplikuje protipovod ovou ochranu. Chomoutovem prochází silnice R446 od Olomouce a v obci se
tví na Horku a Litovel. Odbo ení na Horku je ješt p ed mostem p es eku Moravu. Silni ní most
nemá pot ebnou kapacitu pro p evád ní velkých vod a je p i povodních obtékán inunda ními prostory
na obou b ezích. Nejv tší p irozený nátok je do pravob ežní inundace, kde je obec Horka. V sou asné
dob by zde m la být nov navýšená a opravená ást hráze až po silni ní most v Chomoutov . Nátok
do levob ežní inundace áste

omezuje silnice na Litovel.

Zástavba u silni ního mostu zasahuje až ke b eh m Moravy a vylu uje možnosti
zkapacitn ní koryta i vybudování hrází podél toku.

3

VÝCHOZÍ PODKLADY

3.1

Geologické podklady
Pro studii nebyl provád n geologický pr zkum. Geologické pom ry jsou orienta

odvozeny

z archivních sond, která byly v prostoru stavby dokumentovány.
V trase obtoku v levob ežní inundaci je to sonda 72/0429 s kótou terénu 215,36 m n.m.
s následujícím složením p dních vrtev:
0,00 – 2,50 m
jílovitohlinitopís ítá zemina
2,50 – 6,30 m
št rkopísek
6,30 – 7,50 m
neogenní jíl
Hladina podzemní vody naražená v hl. 1,60 m
Další sondy jsou ve stani ení eky Moravy: km 241,208 sonda 75/0427, terén 216,38 m n.m.:
0,00 – 2,30 m
jílovitohlinitopís ítá zemina
2,30 – 4,00 m
št rkopísek
4,00 – 5,20 m
písek
5,20 – 6,20 m
neogenní jíl
Hladina podzemní vody ustálená v hl. 3,40 m
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Km 243,465 sonda 76/0399, terén 217.47 m n.m.
0,00 – 1,50 m
jílovitohlinitopís ítá zemina
1,50 – 2,50 m
písek
2,50 – 4,60 m
št rkopísek
4,60 – 6,00 m
neogenní jíl
Hladina podzemní vody naražená v hl. 2,80 m
Z archivních sond vyplývá, že v zájmovém území je horní vrstva v tl. 1,50 až 2,50 m tvo ena
hlínami s nižší propustností. Níže následují št rkopísky s p echodnými vrstvami písk . Nepropustné
neogenní jíly se nachází v hloubce 4,60 – 6,30 m.

3.2

Geodetické podklady
Zam ení koryta eky Moravy bylo použito z roku 1999. Zam ení provedl útvar geodezie

Povodí Moravy s.p. Brno v ervenci až prosinci 1999 s dodate ným zam ením kanaliza ních výpustí
v lednu 2000. Území v inundaci bylo zam eno leteckou fotogrametrií provedenou Geodisem Brno
v roce 1998 -99. Rozte bodové sít je 35 m. Každý bod byl definován sou adnicemi X,Y,Z s p esností
výšky ± 0,30 m.
Tato p evzatá m ení doplnil projektant zam ením v trase obtoku v b eznu 2009 stanicí GPS
Topcon s p esností polohy v ádech mm a p esností výškovou ± 0,03 – 0,06 m.
Projektant se díky terénní poch zce s geodetickou stanicí GPS zárove

ujistil, že letecké

zam ení od Geodisu lze použít jako základní vstup pro tvorbu digitálního povrchu terénu pro
hydraulický model. Pro oblast intravilánu Chomoutova musíme však tyto fotogrametrické hodnoty brát
s rezervou. Pro dosažení p esn jších vypo tených hodnot hydraulického modelu by bylo zapot ebí
podrobné geodetické zam ení, které není v sou asné dob k dispozici.
Poloha vysokotlakého plynovodu DN 150 byla zjišt na u provozovatele.

3.3

Hydrologie

·

Hydrologické íslo povodí

4-10-03-021

·

Plocha povodí :

3 322 km

·

Pr

Qa = 27,1 m .s

·

T ída:

2
3

rný ro ní pr tok:

-1

I

Použity jsou hydrologické údaje

HMU p ehodnocené v roce 1999. V t chto datech byl zapracován

vliv povodn 07/97. Údaje jsou pro profil stanice Olomouc – Nové Sady s p esností t . I.

N - leté pr toky velkých vod
N -let
3 -1

QN-letý (m s )

1

2

5

10

20

50

100

135

185

258

319

384

476

551
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3.4

4

Dokumentace

·

Technicko – ekonomická studie zvýšení kapacity koryta eky Moravy v Olomouci

·

Generel protipovod ových opat ení v povodí eky Moravy

·

Protipovod ová ochrana Chomoutova, investi ní zám r, Pöyry Environment a.s.06/2006

·

Územní plán Statutárního m sta Olomouce

EŠENÍ OCHRANY CHOMOUTOVA V RÁMCI
PROTIPOVOD OVÉ OCHRANY OLOMOUCE
Sou asné hladiny povod ových pr tok

eky Moravy jsou do zna né míry vázány na

doposud nezkapacitn né koryto eky, které prochází níže po toku centrem Olomouce. Zde byla
doposud realizována I. Etapa (Obtokový kanál u Plynárny) - stav léto 2009. Další etapy ekají na
svou realizaci. Teprve po dokon ení všech navrhovaných opat ení dojde i pod Chomoutovem ke
snížení hladin, což bude mít pozitivní vliv na výšku kulminujících povod ových vod.
Tato studie však m la za úkol zjistit možnosti protipovod ové ochrany realizovatelné
v krátkodobém horizontu. V dob p ed dokon ením p edchozích etap a tedy i se stávajícími výškami
hladin v okolí soutoku Moravy a Oskavy.

5

EŠENÍ LEVOB EŽNÍM OBTOKEM
Pro ešení studie byla navržena nová koncepce ochrany Chomoutova, která na rozdíl od
vodního investi ního zám ru, který po ítal s kompletním ohrázováním Chomoutova vnáší do

ešeného problému novou myšlenku využití ploch levob ežní inundace. V ní byl navržen obtokový
pr leh, který by m l p evád t povod ové pr toky, které již není schopno z kapacitních d vod pobrat
hlavní koryto eky Moravy. Obtokový pr leh by m l za ínat v míst posledních mrtvých meandr
Moravy nad Chomoutovem a to ší kou cca 90 m ve dn

a se sklony svah

eky

1:10, které by se

v závislosti na zahloubení nivelety obtoku pod terénem napojily na stávající povrch. P edpokládané
zahloubení obtoku by m lo být 1,0 až 2,0 m pod stávající terén. K ížení s hlavní silnicí R 446 musí být
ešeno novým mostem, kdy se ší ka obtoku zúží na 30 metr a zárove dojde k lokálnímu snížení
nivelety dna, aby se zachoval pr to ný profil. S tím souvisí i lokální „propíchnutí“ nepropustné vrstvy
náplavových hlín, které jsou zde dle p edpokladu 2,5 m mocné. Díky tomu bude docházet k zatopení
prostoru pod mostem hladinou spodní vody. Nová mostní konstrukce bude p ekonávat rozp tí 35 m.
Díky lokálnímu snížení nivelety pod mostem bude nutné p echodové svahy obtoku zabezpe it
betonovými zdmi v celé délce p echodu z 90 metr širokého pr luhu do 30 m širokého kanálu pod
mostem. Tyto k ídla mostu se samoz ejm promítají do kone né ceny – viz. Propo et náklad .
Obtok dále obchází osamocené nejsevern jší domy Chomoutova a po levé stran

míjí
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Chomoutovské jezero. Následuje sto ení obtoku tém

k jihu a napojení na hlavní tok Moravy poblíž

soutoku s Oskavou západn od MVE Moskava. Délka obtoku bude cca 2,7 km a kapacita cca 250
m3/s v závislosti na velikosti povodn a daných rychlostí v obtoku. Vyt ženo by m lo být cca 400 000
3

m v etn humusu. V délce tém
plynovodem DN 150.

2 km obtok (p ípadn násyp) koliduje se stávajícím vysokotlakým

Obtokový pr leh by se m l realizovat v místech dnešních obd lávaných polí.

Na tomto pásu zem by se musel zm nit zp sob užívání pozemku a to na trvalý travní porost. V míst
zvýšení terénu by zp sob obd lávání mohl z stat, jelikož nasypaný terén by tvo il pouze jakousi
terénní vlnu.
Vybudováním obtoku by se m lo výrazn odleh it mén kapacitnímu korytu Moravy a tím by
se m lo dosáhnout v p ípad katastrofálních povodní rychlejšího odtoku vod ze zdejšího velice nízko
položeného území a k nižším hladinám p i kulminaci povodn . Toto ešení ovšem nemá charakter
ochrany pro povodn typu 07/97. Pouze zmenšuje jejich katastrofické dopady. Hydraulickým modelem
3 -1

3 -1

byly ešeny dva povod ové pr toky Q20 = 384 m s a Q50.= 476 m s . Samotný pr leh m l p i t chto
3 -1

pr tocích kapacitu 200 respektive 250 m s , nicmén

za t chto pr tok

již docházelo k lokálnímu

vyb ežení a rozlivu vod v malých hloubkách. V prostoru p irozených inundací (pole, louky) to
nep edstavuje problém, ale v prostoru intravilánu Chomoutova by rozlivy by malých hloubek zaplavily
minimáln sklepy i níže položené p ízemí obytných dom .

V hydraulickém modelu byla krom

samotného pr lehu zadána levob ežní ochranná hráz ,

která m la zabránit pr niku povod ových vod do severní ásti Chomoutova. Tato hráz za ínala u
levého b ehu eky Moravy v míst

posledního mrtvého meandru poblíž zahrádek, dále procházela

kolem nejsevern jšího domu Chomoutova a napojovala se na zvýšený terén násypu. Z p iložených
výsledk

mapy hloubek je vid t, že hráz zavázaná k b ehu Moravy (vyzna ena žlut ) nezabrání

rozlivu povod ových vod v obci pronikajících od samotné eky v levob ežní oblasti p ed mostem a
zejména pak vody zaplavují nízko položené pozemky a domy v jižní ásti Chomoutova. Mezi silnicí
R446 a ekou Moravou.
Proto byl následn

zpracován výpo et, kde bylo rozlivu vod v Chomoutov

zabrán no

pom rn nízkými hrázkami, které byli umíst ny do stávající polohy uvažovaných hrází zanesených do
Územního plánu. Pro realizování takovéhoto zám ru by však bylo pot eba podrobné zam ení terénu,
ve kterém by bylo možné navrhnout hráze tak, aby co nejvíce využívali p irozených zvýšených
ehových lavic a tím tak dosahovali co nejmenších kubatur. Samoz ejmostí je napojení na stávající,
již existující ochranu nové zástavby na jihu Chomoutova.

Srovnáním výsledk s hydraulickými výpo ty pr tok Q50 v neupraveném koryt zpracovaných
Povodím Moravy Brno (Ing. Gimun), došlo v našem p ípad díky obtokovému kanálu k výraznému
snížení hladiny. Nejvýznamn jší pokles hladiny (až o jeden metr) byl nam en v úseku kritického
škrtícího místa silni ního mostu a p ilehlých ástí Chomoutova. Sm rem k soutoku s Oskavou se pak
tyto rozdíly za ínají vlivem vzduté hladiny snižovat.
Copyright © Pöyry Environment a.s.
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innost obtokového pr lehu by mohla být prezentována srovnáním protékajícího množství
vody p i povodních Q20 a Q50 Chomoutovem a obtokovým kanálem.

pr tok

celkový pr tok

pr tok obtokem

pr tok Chomoutovem

3 -1

384

200

184

3 -1

476

250

226

Q20 (m s )
Q50 (m s )

Projekt m l být rozd len do dvou variant dle pr tok a následn vybrána výsledná varianta
ochrany. Ze vstupního jednání však vyplynul požadavek na rozd lení variant dle zp sobu naložení
3

s vyt ženým materiálem. Vzhledem k obrovskému množství vyt žené zeminy – 400 000 m byly
vybrány tyto varianty:
Varianta 1 – uložení p ebytku zeminy na míst – zvýšení terénu
Varianta 2 – p emíst ní a uložení p ebytku na mezideponii – pro pot ebu jiných staveb
Ob varianty ve svých nákladech obsahují :
·

Ochranné hráze Chomoutova

·

Nový betonový most na silnici R446

·

P eložku vysokotlakého plynovodu DN 150 v délce víc jak 2 km + související
eložení p echodu vtl plynovodu DN 300 p es Moravu v míst za átku obtoku

5.1

Varianta 1
- uložení p ebytku zeminy na míst - zvýšení terénu
V této variant se po ítá s kompletním uložením vyt žené zeminy v okolí obtokového pr lehu.

To znamená navýšení náklad o sejmutí humusu z v tší plochy ur ené k dosypání terénu, následné
hutn ní vyt ženého materiálu tak, aby se dosáhlo podobných kubatur jako p ed výkopem.
V neposlední ed se náklady zvedají o zp tné pokrytí nasypané terénní vlny ornou p dou.
Pro sejmutí humusu z orné p dy jsme uvažovali skrytí dvou vrstev. 0,25 m ornice a 0,25 m pod ornice.
Na zatravn ní obtokového pr lehu je uvažována vrstva 0,15m ohumusování.
3

Z obtokového pr lehu bude vykopáno 400 000 m zeminy.
Jejich uložení je v této variant následující:
3

3

Na levob ežní ochrannou hráz nad mostem bylo využito 6 000 m , dále 22 000 m na pravob ežní
3

hráz pod mostem až k soutoku s Oskavou a zbylých 372 000 m bylo nasypáno do násypu o výšce
2,5 – 3,5 m nad stávající terén, nacházející se v cípu mezi Moravou a druhou polovinou pr lehu.

Celkové náklady na tuto variantu jsou: 241 465 000 K bez DPH
Podrobný výpis položek viz Propo et náklad .
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5.2

Varianta 2
–

emíst ní a uložení p ebytku na mezideponii – pro
pot ebu jiných staveb

V této variant se po ítá s vytvo ení stejnom rn širokého valu podél pravé strany obtoku.
To znamená že by ze dna obtoku stoupal svah o sklonu 1:10 až do výšky 4 m nade dno obtoku a
následn by se v opa ném sklonu 1:10 napojil na stávající terén. Takto nasypaná terénní vlna by m la
ší ku cca 40 až 50 metr v míst pr niku s p vodním terénem. Její povrch by se dal op t ohumusovat
ornicí, tak aby byla umožn na orba až po hranici návrhové povodn v obtoku.

Minimálním uskladn ní vyt ženého materiálu bylo uvažováno pouze s relativn malou ší kou
3

nasypané terénní vlny, jejíž objem by byl 82 000 m . Objem materiálu pro ochranné hráze z stal
3

stejný. Zbylo tedy 290 000 m p ebytk , které by bylo nutné p evést na jiné využití – nap íklad na
stavbu protipovo nových hrází výše na toku Moravy. Kontinuální p esun vyt ženého materiálu na
vzdálené stavby provád né paraleln

je natolik nepravd podoný, že jsme je nemohli v rozpo tu

uvažovat. Proto je pro vyt žený materiál uvažována mezideponie. Taktéž ohodnocení zp sobu t žení
materiálu je

ist

tabulková hodnota, kde výsledná cena m že být závislá na hodn

vybrané

technologii.

Celkové náklady na tuto variantu jsou: 193 475 000 K bez DPH
Podrobný výpis položek viz Propo et náklad .

5.3

Záv r
Výsledky zpracované studie dokazují realizovatelnost tohoto opat ení. V p ípad
obtokového pr lehu se prokázala jeho ú innost (viz. tabulka pr tok

obtokem a

Chomoutovem). Díky obtokovému pr lehu se snížila hladina v kritickém míst Chomoutova
v oblasti mostu zhruba o metr, což lze pokládat za výborný výsledek. Z hlediska spolehlivosti
stavby lze pr leh považovat za stavbu s minimálním rizikem poškození a tudíž i d

ra

ob an v takovouto ochranu je v tší.

Bohužel samotný Chomoutov se nachází v široké údolní niv , zástavba Chomoutova
je v mnoha p ípadech postavena p íliš blízko a nízko nad ekou a tak ani snížení hladiny o
metr nep inese

úplnou ochranu na povode

Q20 p ípadn

Q50.

Pro dosažení takovéto

ochrany je zapot ebí vybudování systému ochranných hrází a souvisejícího odvodu
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prosáklých vod s erpací stanicí. Jednalo by se o hráze pom rn nízké, ale nevyhnulo by se
tím pádem problému s výkupem pozemk , jednání s vlastníky atd.

Proto se jeví varianta

kompletního ohrázování jako technicky výhodn jší a porovnáním ceny srovnatelná ne-li
levn jší. S p ihlédnutím k inflaci by dnešní realizace kompletního ohrázování vyšla na
cca 180 000 000 K bez DPH. Otázkou je však finální hodnota vykupovaných pozemk , která
že danou cenu staby dost prodražit.

Celá myšlenka obtokového pr lehu stojí na tom, že pozemky na nichž bude
realizován neztratí svoji hodnotu, nebo naopak svým zvednutím nad zátopu naopak nabydou
na hodnot

a proto nebude nutné pozemky vykupovat od p vodních vlastník . Pouze se

v oblasti pr lehu dohodne s nájemcem pozemk zm na využívání pozemku z p dy orné na
louku. Nájemcem zdejších pozemk

je Zem

lské družstvo Un ovice. To se však

v písemném vyjád ení k zamýšlenému projektu vyjád ilo vícemén

záporn

ve smyslu, že

v p ípad p evedení pozemk obtoku na lu ní hospodá ství, nebude mít o pronájem takových
pozemk zájem. Z toho vyplývá nerealizovatelnost celého zám ru.

Jako poslední možnost se jeví vybudování regulerního obtokového kanálu, který by
byl napojen p ímo do dna eky Moravy a byl by stále protékán vodou. Hloubka kanálu by byla
okolo 5 m, ší ka ve dn 15 m a napojení na stávající terén zatravn nými svahy o sklonu 1:2.
Ší ka kanálu na povrchu tedy okolo 35 m. Trasa obtoku by šla zkrátit na 2 km napojením do
rozší eného koryta Oskavy. Zde je však nutné po ítat s úpravami u MVE Moskava. I v této
variant

je však pot eba vy ešit otázky umíst ní vyt ženého materiálu, vybudování mostu

es silnici R446 a p eložku vtl plynovodu. Navíc by bylo nutné vybudovat další mosty na dvou
cestách k ižících obtokové koryto. Plocha zabraná obtokem by musela být vykoupena.
Samotný obtok by musel být opevn n.

ešení protipovod ové ochrany Chomoutova obtokem by v každém p ípad bylo z
hlediska výrazného snižování hladiny velkých vod p íznivé a m lo by kladný dopad i na obce
v pravob ežní inundaci - Sedlišt a Horka nad Moravou
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6

PROPO ET NÁKLAD

Propo et náklad
je v rámci investi ního zám ru vy íslen v rozsahu
zahrnovaných podle d ív jších p edpis do hlavy I, III, VI, VII, VIII, IX + X a XI.
Hlava I –

náklad

Projektové a pr zkumné práce
Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských inností,
ípadn podle již uzav ených smluv. Náklady na pr zkumné práce jsou
stanoveny na základ provedených prací a na základ p edpoklad .

Hlava III – Stavební objekty, vlastní stavební práce
Náklady na realizaci stavebních objekt jsou vy ísleny na základ druh a
objem konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a ocen ných
v p evážné v tšin sm rnými cenami stavebních prací 2009/I ( ÚRS Praha ).
Hlava VI – Náklady obdobné VRN
V této hlav jsou uvedeny náklady na za ízení staveništ obdobné d ív jšímu
globálnímu a mimoglobálnímu ( pot ebné úpravy místních komunikací, které
budou využity pro dopravu ) za ízení staveništ .
Hlava VII – Ostatní náklady
Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zam ení
skute ného provedení stavby, geodetickou innost p i provád ní stavby apod.)
ve výši 0,4 % z náklad hlavy III.
Hlava VIII – Nep edvídané náklady
Jsou uvažovány ve výši 10 % z náklad hlavy III na pokrytí v cného a
vým rového navýšení, které m že nastat p i zpracování realiza ní
dokumentace a p i realizaci stavby.
Hlava IX a X – Jiné a další náklady
V chto hlavách jsou zahrnuty p edpokládané náklady, které vyplynou ze
záboru pozemk .
Hlava XI – P íprava a organizace výstavby
Jsou zde uvedeny p edpokládané náklady na inženýrskou innost podle
sazebníku Unika, náklady na kompleta ní innost, ástka za pronájem
pozemk a poplatky.
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ehled náklad
Varianta 1
Hlava I

Projektové a pr zkumné práce
Projektové práce
Pr zkumné práce
Celkem hlava I:

Hlava III

6,547
1,000
7,547

6,060
1,000
7,060

Obtokový kanál

141,108

102,785

Ochrané hráze

13,188

13,188

Most

22,861

22,861

10,183

10,183

187,340

149,017

7,494

5,961

749

596

18,734

14,902

-----

-----

15,041
15,041

11,914
11,914

3,061
1,499
4,560

2,833
1,192
4,025

241,465

193,475

195,583
214,317

155,574
170,476

Vlastní stavební práce

eložka plynovodu
Celkem hlava III:

Hlava VI

Náklady obdobné VRN - za ízení staveništ
4 % z hlavy III

Hlava VII

Varianta 2

Ostatní náklady
(nap . geodetické práce dodavatele a investora)
0.4 % z náklad hlavy III

Hlava VIII

Nep edvídané náklady
10 % z náklad hlavy III

Hlava IX+X Jiné náklady
Výkup pozemk není uvažován
Odvody a poplatky za do asný zábor pozemk
2
( uvažováno 30 K /m )
Celkem hlava IX+X:

Hlava XI

íprava a zabezpe ení výstavby
Inženýrská innost
Kompleta ní innost
Celkem hlava XI:

Náklady celkem:
Náklady hlav III + VI + VII :
Náklady hlav III + VI + VII + VIII :
Náklady jsou vyčísleny v tis. Kč bez DPH.
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Obtokový pr leh
Varianta 1 - uložení přebytku zeminy na místě - zvýšení terénu
Pol.
č.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Název položky
Sejmutí ornice v tl. 25 cm
. naložení, p emíst ní a uložení na MD do
500 m
Sejmutí podornice v tl. 25 cm
. naložení, p emíst ní a uložení na MD do
500 m

Jednotka

Množství

Jednotková
cena [Kč]

Cena celkem
[tis.Kč]

m

3

117813

175.0

20,617

m

3

117813

121.1

14,267

m

3

295174

68.4

20,190

m

3

28000

105.9

2,965

m

3

267174

55.5

14,828

m

3

267174

73.7

19,691

m

2

471253

5.7

2,691

m

2

171750

49.5

8,502

m

2

171750

49.5

8,502

m

2

299503

30.2

9,045

m

2

299503

14.8

4,433

m

3

104826

146.7

Výkop koryta vodote í v t . 3
Vodorovné p emíst ní na mezideponii (zemina
pro násyp hrází)
- vodorovné p emíst ní do 1000 m
- uložení na skládku
Vodorovné p emíst ní p ímo do násypu
(zemina pro zvýšení terénu)
- vodorovné p emíst ní do 500 m
Násyp se zhutn ním (zvýšení terénu)
Úprava plán bez zhutn ní
Rozprost ení ornice v tl. 25 cm
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení odnice do 25 cm
Rozprost ení pod ornice v tl. 25 cm
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení odnice do 25 cm
Ohumusování v tl. 15 cm (pr leh)
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení ornice v tl. 15 cm
Založení trávníku - v rovin
- osetí travním semenem
- dodávka travní sm si 300 kg/ha
- zalití
- ošet ování
Uložení p ebytku ornice v prostoru zvýšení
terénu
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- oložení do násypu bez p edepsané míry
zhutn ní
Celkem:

15,378

141,108
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Obtokový pr leh
Varianta 2 - přemístění a uložení přebytku na mezideponii - pro potřebu jiných staveb
Pol.
č.
1.

Název položky

Jednotka

Množství

Jednotková
cena [Kč]

Cena celkem
[tis.Kč]

Sejmutí ornice v tl. 25 cm
. naložení, p emíst ní a uložení na MD do 500 m
(přebytek ornice a podornice zústane uložen na mezideponii
pro potřebu na jiných stavbách)

2.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

3

91755

175.0

16,057

m

3

91755

121.1

11,112

m

3

295174

68.4

20,190

m

3

28000

105.9

2,965

m

3

82000

55.5

4,551

m

3

185174

105.9

19,610

m

3

82000

73.7

6,043

m

2

367018

5.7

2,096

m

2

67515

49.5

3,342

m

2

67515

49.5

3,342

m

2

299503

30.2

9,045

m

2

299503

14.8

4,433

Sejmutí podornice v tl. 25 cm
. naložení, p emíst ní a uložení na MD do 500 m
(přebytek ornice a podornice zústane uložen na mezideponii
pro potřebu na jiných stavbách)

3.

m

Výkop koryta vodote í v t . 3
Vodorovné p emíst ní na mezideponii (zemina pro
násyp hrází)
- vodorovné p emíst ní do 1000 m
- uložení na skládku
Vodorovné p emíst ní p ímo do násypu (zemina pro
násyp valu kolem pr lehu)
- vodorovné p emíst ní do 500 m
P emíst ní p ebytku zeminy na mezideponii (pro
pot ebu jiných staveb)
- vodorovné p emíst ní do 1000 m
- uložení na skládku
Násyp se zhutn ním (val kolem pr lehu)
Úprava plán bez zhutn ní
Rozprost ení ornice v tl. 25 cm
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení odnice do 25 cm
Rozprost ení pod ornice v tl. 25 cm
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení odnice do 25 cm
Ohumusování v tl. 15 cm (pr leh)
- naložení na MD
- vodorovné p emíst ní do 500 m
- rozprost ení ornice v tl. 15 cm
Založení trávníku - v rovin
- osetí travním semenem
- dodávka travní sm si 300 kg/ha
- zalití
- ošet ování
Celkem:

102,785
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Ochranné hráze
Pol.
č.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Název položky

Jednotka Množství

Jednotková
cena [Kč]

Cena
celkem
[tis.Kč]

Sejmutí ornice
. naložení, p emíst ní a uložení na MD do 500 m

m

3

7527

175.0

1,317

m

3

28000

66.5

1,862

m

2

28000

102.0

2,856

m

3

28000

85.6

2,397

m

3

12645

5.7

72

m

2

18968

39.8

755

m

2

12645

30.2

382

m

2

18968

54.6

1,036

m

2

12645

14.8

187

m

2

18968

19.2

364

m

2

700

2800.0

1,960

Naložení na mezideponii
Vodorovné p emíst ní do 1,5 km
Uložení do násypu hráze se zhutn ním do 100 % PS
Úprava plán bez zhutn ní
Svahování
Ohumusování v rovin v tl. 15 cm
- naložení na MD
- p emíst ní do 500 m
- rozprost ení ornice v tl. 15 cm
Ohumusování ve svahu v tl. 15 cm
- naložení na MD
- p emíst ní do 500 m
- rozprost ení ornice v tl. 15 cm

12. Založení trávníku - v rovin
- osetí travním semenem
- dodávka travní sm si 300 kg/ha
- zalití
- ošet ování

10. Založení trávníku - ve svahu
- osetí travním semenem
- dodávka travní sm si 300 kg/ha
- zalití
- ošet ování

11. Hrázový p ejezd
- komunika ní zpevn ní
- rampa

Celkem:

13,188
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Most
Pol.
č.
1.
2.
3.
4.

Jednotka Množství

Název položky

Jednotková
cena [Kč]

Cena
celkem
[tis.Kč]

Silni ní most dl. 10 m š. 7,0 m
m

2

245

56000.0

13,720

m

2

455

2500.0

1,138

m

3

773

10000.0

7,730

m

3

455

600.0

273

Napojení komunikací (uvažováno až k hrázi)
ídla mostu (nad rámec typických op r)
Nájezdové rampy
22,861

Celkem:

eložka plynovodu
Pol.
č.

Název položky

1.

eložka plynovodu VTL DN 150

2.

eložka plynovodu VTL DN 300 - pod korytem

3.

Protlak pod korytem eky

4.

Startovací jámy
výkop, zásyp

5.

Jednotka Množství

Jednotková
cena [Kč]

Cena
celkem
[tis.Kč]

m

2111

4100.0

8,655

m

80

7700.0

616

m

80

8300.0

664

m

3

160

600.0

96

m

2

160

950.0

Pažení startovacích jam
Celkem:

152

10,183

Propo et náklad zpracoval: Ing. Jaroslav Hladík
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7

POZEMKY
Stavbou dot ené pozemky jsou zobrazeny na p iložené Katastrální map v etn celkových

vým r. Výpis pozemk

i zjiš ování vlastník p esahuje rámec této studie.

Orienta ní po ty dot ených pozemk danými opat eními:

Samotný obtokový pr leh (plocha louky).............30,0 ha.............................cca 105 pozemk
Obtokový pr leh a maximální násypy..................47,2 ha.............................cca 135 pozemk
Obtokový pr leh a minimální násypy.................. 36,7 ha...............................cca 70 pozemk
Levob ežní hráz nad mostem................................... 1 ha...............................cca 35 pozemk
Pravob ežní hráz nad mostem...................................2 ha..............................cca 70 pozemk

8

HYDRAULICKÉ VÝPO TY

8.1

Matematický model
Pro zpracování modelu byl použit digitální model terénu v

ním km eky Moravy: 238,4 až

243,0 v etn širokých inundací. Rozsah modelu je patrný z map hloubek. Dolní okrajová podmínka
(výška hladiny) byla odvozena z k ivky pr tok na základ získaných hydraulických výpo
Moravy (Ing. Gimun).

Pro výpo et rychlostí, pr

Povodí

hladin a hloubek byl využit program SMS

FESWMS. Systém SMS 10.0 (Surface Modelling System) je softwarový prost edek ur ený p edevším
k modelování 2D p ibližn horizontálního proud ní s volnou hladinou. Jedná se o komplexní nástroj,
který umož uje vytvá et a upravovat pot ebné sít

(Mesh modul, Map modul a Scatter modul),

provád t výpo ty proud ní pomocí n kterého z model

založených p edevším na 2D p ístupu,

zpracovávat, vyhodnocovat a prezentovat výsledky.

Sou ástí SMS jsou matematické výpo tové moduly ešící 2D proud ní s volnou hladinou
(modely RMA2 a FESWMS) a dvourozm rné ší ení zne išt ní (RMA4).

ešení uvedených model je

založeno na metod kone ných prvk . P i ešení p edkládané studie byl využit model FESWMS.
Výpo tový modul FESWMS (Finite Element Surface-Water Modeling System) eší 2D neustálené
proud ní s volnou hladinu za p edpokladu, že svislá složka rychlosti je v porovnání se složkami v
podélném i p

ném sm ru zanedbatelná.

Teoreticky se vychází z obecných trojrozm rných rovnic vyjad ujících zákony zachování
hybnosti (momentové rovnice) a hmotnosti (rovnice spojitosti). Z trojrozm rných na dvourozm rné
rovnice se p ejde po zpr

rování po svislici, za p edpokladu, že pohyb ve svislém sm ru je

zanedbatelný v porovnání s vodorovným pohybem. Nejvýznamn jší ídící rovnice 2D proud ní jsou:
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Rovnice spojitosti:
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+
+
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¶x

Pohybové rovnice:
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Ukázka vytvořené výpočetní sítě včetně zadaných drností

8.2

Podklady pro výpo et

3D model terénu je vstupním podkladem popisujícím geometrii ešené oblasti. Pro p ípravu tohoto
podkladu byl použit software AutoCad Civil 3D. Model ešené oblasti je vytvo en na digitálním modelu
terénu, který je výstupem ze zpracovaných dostupných geodetických podklad . Pro zakomponování
nového obtoku do stávajícího terénu je zapot ebí prostorov vynést navrženou osu obtoku, sloužící
jako vodící linie pro modelování 3D obtoku ze vzorových šablon, které jsou napojeny na stávající
terén. Výstupem z modelu je prostorová troj helníková sí .

Hodnoty stupn drsnosti
Plošné rozložení hodnot stupn

drsnosti bylo pro model definováno pomocí dvourozm rných polí

pokrývajících ešenou oblast. Vlastní hodnoty stupn drsnosti byly zadávány na základ :
·
·

místního šet ení, leteckých snímk a p edpokládaného využití pozemk
návrhu nového zp sobu užívání ploch obtoku
ehled obecného len ní ploch a hodnot stupn drsnosti použitých ve výpo tech je uveden v tabulce:
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Tabulka: Hodnoty stupně drsnosti, ve výpočtech byly uvažovány hodnoty ze sloupce „střed“.
Název

Popis

Inunda ní území
trávník
Udržovaný travní porost dvakrát ro
sekaný.
pole
Plošný osev nízko rostoucích rostlin nap . obiloviny.
louka
Pastviny jednou ro
sekané.
zahrada
Záhony s ojedin lými stromy a pr to nými ploty.
Travní pokryv dvakrát ro
sekaný s ídce rozmíst nými
park
stromy a ke i.
Travní pokryv jednou ro
sekaný s adov rozmíst nými
sad
stromy i ke i.
les_řídký
Les s dominantním pásmem stromovým a bylinným.
Souvislý porost z jednotlivých ke p ípadn s ídce
křovina
rozmíst nými stromy.
les_hustý
Les se všemi pásmy (bylinné, ke ové, stromové).
Lesní porost se všemi pásmy vegetace, p írodní porost s
les_lužní
minimem zásah lov ka.
Koryto a trvale zatopené plochy
voda
Trvale zatopené plochy (rybníky, t
atd.).
kanál
Zarostlý kanál i odstavené zarostlé rameno.
kyneta_svah Opevn ní i tvar svahu udává stupe drsnosti.
Zahrnuje dno kynety a št rkové lavice - jesepy, zrnitost udává
stupe drsnosti. Vyšší ze Stricklera i Müllera; p i pohybu
splavenin dle Camennen.
kyneta_dno
Um lé povrchy
beton
Betonový povrch b žného provedení.
živice
Silnice.
cesta
Polní a lesní cesty.
štěrk
Neurovnané pohozy.
kameny
Neurovnané záhozy.
balvany
Neurovnané balvanité skluzy.
Plocha s objekty, které nelze popsat výpo tovou sítí (objekt <
zástavba
2,5 m x 2,5 m).

Stupe drsnosti
min.
st ed.

max.

0,025
0,030
0,030
0,040

0,035
0,040
0,045
0,050

0,045
0,050
0,060
0,060

0,045

0,055

0,070

0,045

0,060

0,080

0,050

0,070

0,090

0,050

0,080

0,120

0,070

0,100

0,160

0,080

0,140

0,200

0,010
0,050

0,015
0,090
Pozn. 3

0,020
0,150

Pozn. 4

0,011
0,012
0,020
0,030
0,040
0,050

0,016
0,016
0,025
0,038
0,050
0,060

0,020
0,025
0,040
0,050
0,060
0,080

0,150

0,250

0,500

Poznámka 1: Stupeň drsnosti je proměnný především s hloubkou. Proto je ve výpočtech zadáván
stupeň drsnosti do hloubky odpovídající přesnosti měření povrchu dvojnásobkem střední hodnoty dle
tabulky a od hloubky rovné výšce překážky hodnotou střední dle tabulky. Mezi těmito body je použita
lineární interpolace.
Poznámka 2: V případě chodu splavenin se mění pouze stupeň drsnosti dna kynety, ve dně kynety
není uplatněna změna drsnosti dle Poznámky 1.
Poznámka 3: Analogicky dle částí tabulky popisující umělé povrchy, a přirozené povrchy (inundační
území).
Poznámka 4: Vyšší hodnota stanovená metodikou dle Stricklera a Müllera; při pohybu splavenin dle
Camennen.
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8.3
Sou
jsou
- Pr
- Pr
- Pr
- Pr

Doložené výsledky
ástí studie jsou grafické p ílohy B.7. zobrazující mapy hloubek v zájmovém území. Zobrazeny
ty i stavy:
tok Q20 bez ochranných hrází
B.7.1.
tok Q20 s ochrannými hrázemi
B.7.2.
tok Q50 bez ochranných hrází
B.7.3.
tok Q50 s ochrannými hrázemi
B.7.4.

Zobrazení vypo tených výšek hladin bylo zaneseno do Podélného ezu a P
ostatních vypo tených hodnot není p edm tem této studie.

9

DOKLADY

9.1

Záznamy z jednání

ných ez . Zobrazení

ZÁZNAM .1
ze vstupního jednání 9.4.2009 akce „Návrh protipovod ových opat ení v Olomouci – Chomoutov
realizovatelných v krátkodobém horizontu - studie“, konaného v 10.00 v zasedací místnosti MMOL v
Olomouci.

ítomni: dle p iložené presen ní listiny

V úvodu jednání seznámil projektant s rozsahem p vodního investi ního zám ru i nové
studie, která vnáší do ochrany Chomoutova novou myšlenku obtokového pr lehu, který by m l
prostorem levob ežní inundace p evád t povod ové pr toky, které již není schopno z kapacitních
vod pobrat hlavní koryto eky Moravy. Obtokový pr leh by m l za ínat v míst posledních mrtvých
meandr

eky Moravy nad Chomoutovem a to ší kou cca 90 m ve dn a sklony svah 1:10, které by

se v závislosti na zahloubení nivelety obtoku pod terénem napojily na stávající povrch. P edpokládané
zahloubení obtoku by m lo být 1 až 2 metry pod stávající terén. K ížení s hlavní silnicí R 446 musí být
ešeno novým mostem, kdy se ší ka obtoku zúží na 30 metr a zárove dojde k lokálnímu snížení
nivelety dna, aby se zachoval pr to ný profil. S tím souvisí i lokální „propíchnutí“ nepropustné vrstvy
náplavových hlín, které jsou zde dle p edpokladu 2,5 metru mocné. Díky tomu bude docházet k
zatopení prostoru pod mostem hladinou spodní vody.
Obtok dále obchází osamocené nejsevern jší domy Chomoutova a po levé stran
Chomoutovské jezero. Následuje sto ení obtoku tém

míjí

k jihu a napojení na hlavní tok Moravy poblíž

soutoku s Oskavou západn od MVE Moskava. Délka obtoku bude cca 2,7 km a kapacita cca 100
m3/s. Vyt ženo by m lo být cca 400 000 m3 v etn humusu.
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Projektant dále p ednesl p edstavu, že by vyt žená zemina mohla být p emíst na do t sné
blízkosti obtokového kanálu a tvo ila tak pokra ování terénní vlny, tentokrát nad p vodním terénem se
sklony svah 1:10. Obtokový pr leh by se m l stav t v místech dnešních obd lávaných polí. Na tomto
pásu zem by se musel zm nit zp sob užívání pozemku a to na trvalý travní porost. V míst zvýšení
terénu by zp sob obd lávání z stal.
Vybudováním obtoku by se m lo výrazn odleh it mén kapacitnímu korytu Moravy a tím by
se m lo dosáhnout v p ípad katastrofálních povodní rychlejšího odtoku vod ze zdejšího velice nízko
položeného území a nižších hladin

i kulminaci povodn . Toto ešení ovšem nemá charakter ochrany

pro povodn typu 1997. Pouze zmenšuje jejich katastrofické dopady. Kapacita obtokového pr lehu
bude blíže up esn na po hydraulických výpo tech. Lze odhadnout, že bezpe

provede povode

Q 50.
Diskuze:
·

Pozemky na uvažovaný zám r jsou v p evážné v tšin v soukromém vlastnictví, jedná se o

zhruba 150 vlastník . Jako celek je však obhospoda uje ZD Un ovice

·

Zástupce CHKO Litovelské Pomoraví upozornil na blízkost obtoku v

jezeru a požaduje mírný odklon trasy. Dále pro další stupe

i Chomoutovskému

projektové dokumentace podrobný

hydrologický pr zkum lokality, aby nedošlo k drénovaní vod jezera do obtoku. Nadnesené využití
Chomoutovského jezera – pta í rezervace, jako reten ního prostoru bylo kategoricky odmítnuto z
vodu nežádoucí eutrofizace vodní plochy. Dále byly vzneseny požadavky na ochranu lokálních
levob ežních inundací eky Moravy v Chomoutov , kde se nachází významné d evní kultury a
památný strom.

·

Zástupci Povodí Moravy závod Olomouc informovali o rekonstrukci rybího p echodu na MVE

Moskava. Ten by se m l stav t v místech sou asné levob ežní nátrže u vzdouvacího objektu
(stavidla). Byl vznesen požadavek na co nejmenší násypy v oblasti druhé poloviny obtoku. Byl
ednesen návrh využití vyt žených hlín na sana ní práce oprav starých hrází a budování nových
hrází v oblasti Litovelského Pomoraví. Otázkou z stává, zdali se poda í tyto akce provést ve stejném
asovém horizontu, aby tyto p esuny zemin byly reálné. Další požadavky se týkaly lokálních hrází i
zvýšení terénu na pravém b ehu Moravy v Chomoutov p ed h bitovem.

·

Ze strany MmOl OKR byl vznesen požadavek na zavázání ochranné hráze v oblasti

posledního mrtvého meandru nad Chomoutovem, sm rem k ece Morav , aby nedocházelo v tomto
míst k prvnímu pr niku povod ových vod do Chomoutova. Dalším požadavkem bylo zpracovat návrh
využití vyt žených hlín ve variant

s ponecháním veškerého vyt ženého materiálu na míst

a ve

variant s umíst ním pouze vyt ženého materiálu, který bude nezbytné využít pro zabrán ní pr niku
povod ových vod do obce. Zd razn na byla také nutnost na základ poskytnutých podklad (ÚPnSÚ
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Olomouce) provést drobné úpravy terénního valu, tak aby nedocházelo k zásahu do zastavitelného
území i stávajících chat.

·

V trase pr lehu a násypu dochází ke kolizi se stávajícím vedením VTL Plynovodu DN 150,

který v míst

plánovaného horního napojení pr lehu navíc p echází p es eku Moravu. Vyvolaná

eložka o délce 2 km m že mít významný vliv na nár st náklad .

·

Celkov lze íci, že všichni zú astn ní s takovýmto ešením protipovod ové ochrany

Chomoutova souhlasili.
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ZÁZNAM

.2

z jednání výrobního výboru 1.6.2009 akce „Návrh protipovod ových opat ení v Olomouci realizovatelných v krátkodobém horizontu - studie“, konaného v 10.00 v zasedací

Chomoutov

místnosti MMOL v Olomouci.
ítomni:

dle p iložené presen ní listiny

V úvodu jednání seznámil projektant p ítomné zástupce s výsledky hydraulických výpo
v dvourozm rném modelu (SMS – FESWMS) a to p i povod ových pr tocích:
3

3

Q20 = 384 m /s a Q50 = 476 m /s.
Pro oba pr toky p edstavil mapu hloubek rozliv ve dvou variantách. Ob varianty zahrnovaly pr tok
es obtokový pr leh kolem Chomoutova. Druhá varianta byla vždy dopln na o nízké lokální ochranné
hráze, které by m li zabránit pronikání povod ových vod do místní ásti Chomoutov.
3

Nap íklad u varianty s pr tokem Q50 = 476 m /s jde p es hlavní koryto Moravy Chomoutovem pr tok
3

3

226 m /s a obtokovým pr lehem pr tok 250 m /s. Bez lokálního ohrázování se voda vylévá p ed
silni ním mostem vlevo do Chomoutovské zástavby, kde dosahuje hloubek od deseti do sedmdesáti
centimetr . Obdobn je tomu v míst

ního oblouku v pravob ezní inundaci pod mostem a dále na

pravém b eku až po soutok s Oskavou. T mto rozliv m by šlo zabránit pom rn nízkou hrází ovšem
s drenážním systémem a následným od erpáváním prosáklých vod.

Porovnáním hydraulických výpo

(Ing. Gimun - Povodí Moravy) v p vodním terénu, lze v míst

mostu v Chomoutov konstatovat výrazné snížení hladiny díky proud ní pr lehem až o jeden metr.

Dále byly p edstaveny situace n kolika variant, kde bylo hlavním p edm tem naložení s vykopaným
3

materiálem o objemu cca 400 000 m z prostor pr lehu.
3

Ve variant s ochrannými hrázemi bylo využito 6 000 m na levob ežní hráz nad silnicí, dále 22 000
3

3

m na pravob ežní hráz pod mostem až k soutoku s Oskavou a zbylých 372 000 m bylo nasypáno do
násypu o výšce 2,5 m nad stávající terén, nacházející se v cípu mezi Moravou a novým pr lehem.

Ve variant

s minimálním uskladn ním vyt ženého materiálu bylo uvažováno pouze s minimální
3

ší kou nasypané terénní vlny, jejíž objem by byl 82 000 m . Objem materiálu pro ochranné hráze
3

stal stejný. Zbylo tedy 290 000 m p ebytk , které by bylo nutné p evést na jiné využití – nap íklad
stavbu protipovo nových hrází výše na toku Moravy.

Projektant umístil ochranné hráze do stávajících ploch ur ených územním plánem pro stavbu hrází
kolem Chomoutova. Na jednání zazn li požadavky na lokální zm ny této trasy, což je otázkou pro
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další stupe technické dokumentace.

Projektant upozornil na výraznou kolizi obtokového pr lehu se stávajícím vysokotlakým plynovodem
v délce cca 2 km. Dle informací RWE se jedná v tém

celé délce o kolizi s VTL plynovodem DN 150.

Pouze u horního napojení pr lehu na Moravu se jedná o narušení k ížení VTL Plyn DN 300 p es eku.

Projektant dále zpracuje vy íslení hrubých náklad

na vypracované varianty a následn

odevzdá

studii v p vodním termínu dle smlouvy v p edem dohodnutém po tu paré.

Navržený obtok Chomoutova vybudovaný pr lehem p ízniv

ovlivní pr chod povodní výrazným

zkapacitn ním levob ežní inundace a tím snížením hladin omezujícím ohrožení rozlitými vodami i
snížením pr sak

podzemních vod. P íznivý dopad

na pr chod velkých vod se projeví nejen u

zástavby Chomoutova, ale i v pravob ežní inundaci u Sedlišt .

ešení obtokem bude vyžadovat zm nu využívání zem

lské p dy. V ší ce pr lehu bude t eba

zm nit orné plochy na trvalý travní porost. Nep edpokládají se výkupy pozemk . Veškeré plochy by
ly být dále zem
nájemcem Zem

lsky obhospoda ované. Zm nu využívání projedná projektant se sou asným

lským družstvem Un ovice.

CHKO:
ípadné mezideponie nesmí být ukládány na území CHKO Litovelské pomoraví.

Ing. Tomáš Roth a Ing. Pavel Barborka
Pöyry a.s.
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9.2

Vyjád ení
Vyjád ení Zem

c:

lského družstva Un ovice:

Vyjád ení ke studii nové varianty protipovod ové ochrany m stské

ásti Olomouc –

Chomoutov

Zem

lské družstvo Un ovice je nájemce pozemk

v k. ú. Chomoutov, kterých se dotkne

ípadná realizace protipovod ové ochrany m stské ásti Olomouc – Chomoutov formou vybudování
obtokového kanálu (terénního pr lehu).
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Ze zaslaných materiál není z ejmé, jaké vým ry (ha) se uvažovaná stavba dotkne.

Vzhledem k tomu, že realizací p edm tné stavby by došlo k zásadnímu znehodnocení
pozemk

– podstatn

by se zm nila cena pozemk

– je nezbytné o tomto informovat vlastníky

dot ených pozemk .

Rovn ž nájemné u orné p dy je výrazn vyšší než u trvalých travních porost
ípad Zem

(v

lského družstva Un ovice iní nájemné u pozemk v k. ú. Chomoutov v kultu e orná

da 4.366,- K /ha/rok, v kultu e louka 1.439,- K /ha/rok).

Zem

lské družstvo Un ovice má v p evážné v tšin

s desetiletou výpov dní lh tou, a v p ípad

uzav ené nájemní smlouvy

nedodržení této lh ty (odstoupení od uzav ených

nájemních smluv) bychom požadovali úhradu ekonomické újmy (ušlého zisku).

Co se týká užívání pozemk v obtokovém kanálu, p edb žn Vám sd lujeme, že Zem

lské

družstvo Un ovice by pravd podobn nem lo o pronájem t chto pozemk v kultu e louka zájem.

Žádáme Vás p i jednání s vlastníky pozemk

a ob any Chomoutova o jejich seznámení

s uvedenými skute nostmi.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržené
skute

ešení je pro Zem

lské družstvo Un ovice

t žko akceptovatelné.

Jsme p esv

eni, že navržená nová studie bude ve srovnání s variantou ohrázování

Chomoutova nesrovnateln nákladn jší a p edevším dojde ke zbyte nému nevratnému znehodnocení
kvality zem

lské p dy ve velkém rozsahu.

Za Zem

lské družstvo Un ovice

Ing. Ivo Škrabal
edseda p edstavenstva
Un ovice 23. ervna 2009

V Brn dne 29.6. zpracoval Ing. Tomáš Roth
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EKA MORAVA

PROMÍTNUTÉ DNO EKY MORAVY

SKLON OBTOKU 1‰

3,3

%

NOVÝ MOST P ES OBTOK
ŠÍ KA 35 m

SILNICE R446
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%

SKLON OBTOKU 1‰

PROMÍTNUTÉ DNO EKY MORAVY

SKLON OBTOKU 1‰

EKA MORAVA

