
List opatření
Název opatření: ID HOD218002
Vliv: Typ LO A
Typ opatření: DP HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:
ID vodního útvaru
HOD_0180
ID vodního toku
10100447
Kraj:
ORP: ř.km od 3,8 ř.km do 7,0

Parametry:
Současný stav

Q5

330
66

13,5

Investiční náklady: mil. Kč

Stav přípravy:
2021

Nositel opatření:
Správce VT:

Poznámka:
Navrhovatel:
*) odhad po realizaci opatření za výskytu Q100

Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha) 30                *)
Průměrná roční škoda (mil. Kč)

Počet ohrožených/ochráněných obyvatel 160                *)

Cílový stav
Úroveň protipovodňové ochrany Q20

Polančice, Polanka n/O, Klimkovice - úprava toku, náhrada 2 jízků pryžovými vaky

Název vodního útvaru Kód katastru Název katastru
Klimkovice

Název vodního toku Kód ZSJ Název obce - ZSJ

Moravskoslezský

Odra od toku Lubina po tok Opava

Fondy EU: -
Předp. datum dokončení  opatření:

Povodí Odry, státní podnik

dosažení protipovodňové ochrany současně s výstavbou 2 nádrží na přítoku za 120 mil. Kč, významný
majetkoprávní problém

projektová příprava (DÚR)

Povodí Odry, státní podnik

666319

554821 OstravaPolančice

Ostrava

Úprava potoka Polančice tvoří spolu s  malými vodními nádržemi na vlastní Polančici a na jejím přítoku, Rakovci, součást širších opatření pro ochranu
zástavby obcí Klimkovic a Polanka nad Odrou  před povodněmi. Délka úprav koryta toku činí na vlastní Polančici 2,6 km, na přítoku Rakovec 0,4 km a
na Mexickém potoce 0,1 km. Koryto převážně v podobě jednoduchého lichoběžníka (v exponovaných úsecích s opěrnými zdmi na březích) má zvýšit
stupeň ochrany okolní zástavbě obcí z dnešních přibl. Q5 na Q20 (včetně započtení retenčního účinku nádrží) a snížit riziko povodňových škod z
dnešních 6,6 na 0,4 mil. Kč/rok. Součástí akce je i zřízení 2 menších vzdouvacích objektů na toku (vakových jízků), rekonstrukce a úpravy 12 lávek,,
10 mostků a propustků, jakož i úprava řady přeložek vodovodních i kanalizační přípojek a výustí, plynových
a el. vedení, atd.

Popis opatření

50,00 Způsob financování: 3. etapa PPO/ROP/
Statutární město Ostrava

2.5               *)


