Příloha č. 2 k lokalitě Nové Heřminovy
Seznam nejdůležitějších studií a materiálů realizovaných v letech 1997 – 2004 v rámci
řešení ochrany před povodněmi v povodí Opavy
1) Vláda ČR
Usnesení č. 1042 ze dne 31. října 2002.
2) Ministerstvo zemědělství
Posouzení studií a projektů protipovodňové ochrany v povodí horní Opavy – posudek
(ATP s.r.l., 2004)
Evaluation of flood mitigation measures in Opava basin – posudek
(WL/Delft Hydraulics, 2004)
Ochrana před povodněmi v povodí horní Opavy - tzv. Search study
(Aquatis, 2004)
Rozvaha o dalším postupu přípravy varianty protipovodňové ochrany v povodí Opavy,
nádrž Nové Heřminovy
(VRV a.s., 2001)
Realizace opatření povodňové ochrany – Postup zajištění a časová příprava vybraných
opatření technického charakteru
(Aquatis a.s., 2001)
Realizace opatření povodňové ochrany – Postup zajištění opatření netechnického
charakteru
(Aquatis a.s., 2001)
Studie finančních aspektů varianty VD Nové Heřminovy
(VRV a.s. ve spolupráci s Aquatis a.s., 2001)
Studie sociálních souvislostí varianty VD Nové Heřminovy
(VRV a.s., 2001)
3) Moravskoslezský kraj
Usnesení č. 6/59/3 ze dne 29. listopadu 2001
Koncepční dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje
v přechodném období do roku 2010
(Povodí Odry, státní podnik, 2002)
Usnesení č. 16/493/1 ze dne 19. června 2003
4) Povodí Odry, státní podnik
Ochrana před povodněmi v povodí horní Opavy – výchozí ekologická studie
(G-CONSULT, 2005)
Riziková a finanční analýza na horní Opavě
(ČVUT Praha, 2004)
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Opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě – studie přípravy staveb
(Aquatis, 2003)
Studie odtokových poměrů a protipovodňových opatření na řece Opavě, km 36.5-69.0
(Aquatis a.s., 2002)
Posouzení účinnosti vybraných retenčních prostorů na řekách Opavě a Opavici (2000)
Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě a Spálené
na Opavici
(VÚV T.G.M. Brno, 1997)
Generel protipovodňových opatření (1997)
5) Aktivity jiných subjektů
Nové Heřminovy – Závěrečná zpráva o rešerších pro výstavbu VD
(GEOtest Brno a.s., 2001)
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