Obec

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec
ORP
Počet obyvatel
ICZUJ
Počet ohrožených obyvatel
545881
Vodní toky Nežárka
Hamerský potok
Řečička
Popis současného stavu
V ulici 9.května jsou ohroženy nejméně 3 nemovitosti záplavou do 0,5 m.
Dále je ohrožen objekt činžovního domu, tzv. Šindelny. V lokalitě Sládkův
kopec je zaústění malého vodního toku do kanalizace nekapacitní - ohrožení
přilehlé zástavby. Hamerský potok ohrožuje 2 nemovitosti pod rybníkem
Vajgar u ústí potoka. Řečička - málo průtočné mosty na toku se aktuálně
rekonstruují, řadové domy na sídlišti Řečička jsou ohroženy nízkou záplavou
a zatopením sklepních prostor.

22 643
159

V k.ú. Dolní Skrýchov neprůtočná lávka na Nežárce působí významné vzdutí
(za povodně pravidelně odstraňována jeřábem), špatný most ve správě SÚS
se záměrem úpravy. Ohroženy záplavou do 0,5 m jsou nejméně 4
nemovitosti. V k.ú. Horní Žďár jsou ohroženy 4 nemovitosti, provizorní most
přes Nežárku má nevhodný střední pilíř - záchyt plavenin při povodni. V
Otíně pod místním rybníkem je ohrožována záplavou 1 nemovitost, tok
protéká stodolou - nebezpečí vzdutí povodňových průtoků. V k.ú. Dolní
Radouň má Radouňský potok málokapacitní přeliv dolního rybníka; ohrožení
cca 10 nemovitostí přelitím hráze při povodni. V k.ú. Buk Bukovský potok
zahrnuje kaskádu rybníků, které mají špatné výpusti a často nejsou
vybaveny přelivy. Potenciálně ohroženo cca 10 nemovitostí při přelití hráze.
V k.ú. Políkno bezejmenný vodní tok o malé kapacitě koryta ohrožuje
nejméně 2 nemovitosti. V k.ú. Děbolín má Děbolínský potok nekapacitní
koryta pod rybníky, rybníky nad objekty nemají přelivy a jsou vybaveny
špatnými výpustmi. Ohroženo mírnou záplavou je nejméně 5 nemovitostí.
Popis navrhovaných opatření
Odhad nákladů
Město má k dispozici pouze studii lávky v Dolním Skrýchově a PD mostu na
Nežárce v Horním Žďáru. V lokalitě Šindelna se navrhuje zvýšení
nábřežních zdí v rámci jejich nutné rekonstrukce. V rámci Koncepce se v
lokalitě Sládkův kopec navrhuje provést zkapacitnění koryta v městském
úseku po zatrubnění a v lokalitě Šindelna zvýšení nábřežních zdí v rámci
jejich nutné rekonstrukce. Do Koncepce je zahrnut záměr realizace nové
lávky v Dolním Skrýchově a mostu v Horním Žďáru. Ochrana objektů v
Otíně a Políknu (celkem 3 nemovitosti) není Koncepcí řešena.

tis. Kč
28 000

