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Bečva pro život' Koncepce přírodně btízké protipovodňové ochrany Pobečví, ideová
studie. ryjádření Magistrátu města Přerova

Dne 19. ledna 2011 se na odboru zemědělství Magistrátu města Přerova uskutečnilo pracovní
jednrání ke studiím ,,Bečva pro Životo. a ',Bečva pro Přerov., (zpracovatel Ing. Václav Čermak
a kol., 0612010).
Na jednríní bylo dohodnuto, že zástupci jednotliqfch odboru připraví Souhrnné stanovisko za
MMPr. odbor zemědělství ve spolupráci s pracovištěm ochÍany a krizového řízení již své
stanovisko poskyl v říjnu r.2010.

Zaodbot životního prostředí, RNDr. Tomáš Ehl:
odbor Žp twa na odstranění následující formulace odboru zemědělství a pracoviště ochrany
a krizového Ťizení ze společného stanoviska MMPr.:
př.č. 6.1. ,,není jistá stabilíta hréue s cyklostezkou, která je prorostlá kořeny stromů, kdy
doché"z,i k prusakům vody...
Prusaky byly zjištěny nikoli v místě stávající historické Rybářské aleje, ale naopak v místě,
kde dřeviny chybí a kde v předchozím období došlo k překopu ltá.ze kana|izací a
k následnému protrŽení při povodni t 1997 a následnému patrně nesprávnému opětovnému
zpevnění. Vliv stávající aleje na stabilitu hréne nebyl nikdy proké.r;žn a tvrzeni odboru
zemědělství a pracoviště ochrany a krizového řizení je nepodložené.
Záněr vyloučení uveené věty ze szanoviska odboru zemědělství byl p. Hubíkovi, vedoucímu
odboru' předložen a ten nemělnámitky.
K ideové studii Bečva pro Život:
odbor ŽP nemá zásadni výhrady k předloŽené koncepci přírodě blízké protipovodňové
ochrany Pobečví jako celku. Koncepce představuje citlivější a pro přírodu bližší i pro budoucí
vzhled koryta v urbanizovaném prostředí města jeho blízkém okolí vhodnější řešení neŽ jtná
dosud zpracovartá řešení. Koncepce návrhy řeší úpravy koryta včetně jeho rozšíření s ohledem
na zachovaní biotopu zvláště chráněných druhů v korýě toku a s ohledem na zachovéní



funkce toku jako nadregionálního biokoridoru. Je zde pamatováno i na podmínky pro zlepšení
podmínek pro migraci Živočichů' včetně těch zvláště chráněných.
Přesto uvádíme následující připomínky:
km8,220-9,904
- nutno plnohodnotně plošně i druhově nahradit dotčenou zeleň břehových a doprovodných

porostů
- navržené valy se zelení nesmí být zaŤazeny mezi ochranné protipovodřrcvéhréne
- návrh musí respektovat projekt trasy dálnice D1 - estakáda
kÍn9.904-11.597
- navržené valy se zelení a cyklostezkou nesmí bý zaŤazeny mezi ochranné protipovodňové

hráze
km 11.597-12.385
- navrŽená betonová zídka musí byt řešena s ohledem na stávající alej na horní hraně korýa
- rozšíření bermy s kamennýmzáhozem svahu je třeba řešit formou oŽiveného kamenného

záůtozu s využitím vhodných druhů vegetace
km 12,898-14,135
- proč v tomto úseku není řešeno rozšíření koryta na úkor bermy na LB a je ponechán

stávající stav korýa?
- problematické je řešení betonové zidky na LB v prostoru historické Rybářské aleje; není

předloŽen způsob provedení - nutno řešit s moŽností zachování ale1e
- není předloŽen způsob provedení betonové zidky na PB, zejm. s ohledem na průchodnost

uzemi a zachování podmínek pro migraci zvláště chráněných Živočichů, zejména
obojŽivelníků

- návrh umisťuje ochranný val do prostoru EYL Žebračka, NPR Žebraěkaa jejího
ochranného pásma; není řešeno stanovisko SCHKO Litovelské Pomoraví

- navržený val v okolí NPR Žebraěkanesmí byt zaŤazenmezi ochranné protipovodňové
hráze

Stanovisko odboru rozvoj e, Ing. Františ ek Z|áma|, Ing. Lenka Škubalová:
Z hlediska koncepce a rozvojových záměrů:
odbor rozvoje MMPr, oddělení koncepce, rozvoje a GIS upozorňuje na následujici záměry,
které se dotýkají navrhovaných úprav řeky Bečvy nebo je mohou ovlivnit:
- Dálnice D1 stavba 0136, kŤížení řeky v ř. km cca 9,850. Investor stavby je Ředitelství

silnic a dálnic ČR' závod Brno. generální projektant Dopravoprojekt Bmo, ?.S., hlavní
inženýr projektu Ing. Vladimír Ficner. Na stavbu je vydáno pravomocné uzemni
rozhodnutí. Navržená úprava (rozšíření korýa) na levém břehu se dotknou l pilíře a na
pravém břehu bude muset být ukončena s ochráněním (opevněním) pÍed2 mostními pilíři
estakády přes řeku Bečvu, areál Prechezy, že|ezniční trat'a okraj m.č. Dluhonice.

- Zemníltáz, va| na pravém břehu v ř. km cca 9,800 (9'572) aŽ 11'080 (11'450) musí bý
navržen tak' aby cyklostezka na její koruně měla únosnost 25 t (poŽadavek Povodí
Moravy) - zvýšené náklady.

- Rekonstrukce že|eznični stanice Přerov, křížení řeky v ř. km 1 7,597 . Investorem stavby je
Správa že|ezniěni dopravní cesty, s.o., Stavební správa olomouc a České dráhy, a.s.,
generálním projektantem MoRAVIA CONSULT olomouc a.S.' hlavní inženýr projektu
Ing. Stanislav Vávra. Stavba jižby|a zahájena, Podle PoV projektu stavby zr.2008 je
uvažováno s výstavbou nového že|ezniěniho mostu přes řeku Bečvu v r. 2011. Vzhledem
ktomu, Že je v těchto místech navrŽeno sníŽení dna o I,05 až 1,55m mohlo by dojít
k obnažení zák|adi 3 pilířů mostu. Současně je plánováno rozšíření koryta na pravém
břehu, kde má dojít u jednoho (čtvrtého) pilíře k odebrání rostlého terénu na úroveň
sníŽeného dna o 4"35 m!

,



. Silniční most ev. ě.04720-1 na silnici 111436,kÍížení řeky v ř. km 17,892. Vlastník mostu
olomoucký kraj. Nutno projednat snížení dna.

- NoÚ Tyršův most u sokolovny, kŤiženi řeky v ř. km 12,575. Investorem stavby je
statutární město Přerov, generální projektant Šrámková architekti, S.r.o.'
Ing. arch. Koumar. Stavba již byla zahájena, probíhá mikropilotáŽ pod budoucí pilíře
mostu. NavrŽené je sníŽení dna o cca 0,9 m. Je nutné prověřit zda nedojde k obnažení
budoucích základtl pilířů - horní hrana zák|adipilířů je navrŽenav n. v. 204,30 m n. m.

- Lávka pro pěší U Loděnice (u hradeb), kŤížení v ř. km 12'898' Vlastníkem je statutární
město Přerov. Lávka byla vybudována vr. l995. Po povodnivr. 1997 došlo kpoklesu
středního pilíře. oprava spočívala podchycení plošných zák|aďů pilířů na pilotové
zák|aďy, zdvižení 2. a 3' pole lávky do původní polohy a stavební úpravě středního pilíře
spočívající v nadstavení 3. pilíře železobetonovým dříkem. Je navrženo sníŽení dna asi o
0,5 m. Je nutné prověřit zda nedojde k obnaŽení zák|aďů pilířů a zďa nemůŽe dojít
k recidivě poklesu pilíře. Vrchní hrana zák|adů pilířů je dle dokumentace v n. V.
-205,50 m. n.  m.

- Betonovázíďka na levém břehu vř. km 12,940 až I4,I35. Podle stávající legislativy a
stanovisek dotčených orgánů státní správy nerealizovatelná' Za|ožení zidky by muselo být
do velké hloubky (příp. pažnice) kvůli prusakům (viz stanovisko odboru zemědělství).

- Nová lávka pro pěší a cyklisty, kŤíženi řeky vř. km I3,7I7. Vlastník statutámí město
Přerov. Jsou zpracovány ideové návrhy na přestavbu stávající lávky, seznámení veřejnosti
s návrhy proběhne v březnu 2011 (vč. výstavy v Městském informačním centru).

- Betonová zídka a zemní val na pravém břehu v ř. km 13,085 aŽ k silnici U47 v prostoru
mezi městem Přerovem a m.č. Lýsky. Problematické vedení od loděnice k přírodní
parnátce Malá laguna' ponechání zahrádkářské kolonie u Žebračky v nechráněné
(zap|avované) části uzemi a vedení valu v NPR Žebraěka a jejím ochranném pásmu.
Statutární město Přerov v loňském roce vybudovalo v ochranném pásmu NPR
cyklostezku' která nesmí převyšovat stávající rostlý terén. Přitom násep cyklostezky mohl
slouŽit jako součást Vámi navrŽených protipovodňových opatření.

Největší problém oddělení koncepce' rozvoje a GIS vidí ve sníŽení dna a rozšíření koryta pod
Železničním mostem, když má by1 již v nejbliŽší době zahájena jeho stavba v rámci
rekonstrukce žst. Přerov a pravděpodobně jiŽ není čas na jednání o změně za|oženi pilířů
(především pilíře na stávající bermě, kde má byt terén snížen o více než 4 m na úroveň
budoucího dna řeky. Bez tohoto zkapacitnění podle našeho názoru ztrácejí ostatní opatření na
uzemí města v ř. km II,6 až 14,2 svůj význam).
Z hlediska územně plánovací činnosti:
odbor rozvoje MMPr, oddělení územního p|ánováni:Zastupitelstvo města Přerova schválilo
Uzemníplán města Přerova a vydalo jej dne 219'2009 opatřením obecné povahy ě.112009.
Toto nabylo účinnosti dne 7l0.2009.
Podkladem pro Zapracování protipovodňových opatření do tohoto územního plánu byly mj.
tlto dokumentace:
o Bečva - Zkapacitnění toku (optima1izace), Studie - 1.etapa, PÓyry Environment a.s.' Brno,

rU2006:
o Bečva - Zkapacitnění toku (optima1izace)' Studie - 2.etapa, Póyry Environment a.S., Brno,

03t2007:
o Hydrotechnické posouzení návrhu studie Bečva - zkapacitnění toku varianta: poldr

Teplice a lokální ochrana bez rekonstrukce jezů, Povodí Moravy' s.p., Brno, 0112007;
Týo byly zadány či zpracovány S.p. Povodí Moravy, Brno, jehoŽ zak|adate|em je
Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha, a v průběhu pořízení územního plánu města
bylo zapracování jejich výsledků tímto příslušným ministerstvem odsouhlaseno'

a



Pokud by mělo dojít k přehodnocení návrhu protipovodňoých opatření na řece Bečvě na
uzemí města Přerova, je nutné jejich návrh uvést do souladu s koncepcí nebo odsouhlasit s.p.
Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství ČR. Následně je pak nutné dát podnět ke změně
územního plrínu. Toto je předpokladem k projektové přípravě i samotné rea|izaci
protipovodňoqých opatření na uzemí města Přerova.

S pozdravem

4,1 'L t

Ing. Pavel Gala
vedorící odboru

obdrží
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- adresát
- Povodí Moravy s.p., Brno
- I(ajský uřad olomouckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství
- Ministerstvo zemědělství ČR
- MMPr - odbor životního prostředí' odbor zemědělství, Pracoviště ochrany a

krizového Ťízení
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