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Pavlovice u P erova

Stávající stav

 Obec Pavlovice u P erova leží nedaleko m sta P erov a to východním sm rem. Pavlovice 

jsou pom rn  velkou zem d lskou obcí se 770 obyvateli. Obec se rozkládá v oblasti zvané Záho í

a od jihovýchodního okraje obce se rozprostírá les nazývaný rovn ž Záho í.

Obec Pavlovice se nachází na levob ežním svahu údolí eky Be vy. Samotná obec je mimo 

záplavové území od eky Be vy a není tedy ohrožována povod ovými pr toky z eky Be vy. Potok 

Libuše má své koryto již mimo obec, takže rovn ž by nem lo docházet k ohrožování zástavby od 

potoka – nutno ov it detailn jší studií po zam ení lokality. Do potoka Libuše se zaús uje pod obcí 

Pavlovice z levé strany odvod ovací p íkop – vodote , kterou je nutno neustále pro iš ovat

a opev ovat pro zajišt ní odvád ní srážkových vod z okolních pom rn  strmých a zastav ných

svah . Dle poch zky se nejeví, že by v obci m ly být problémy s povod ovými stavy, avšak vzhledem 

k situování obce ve svažitém terénu m že docházet p i extrémních srážkách a rovn ž p i rychlejším 

tání sn hu ke stékání vod ze svah  a následn  ke splachování kulturních vrstev zeminy z polních 

pozemk . Srážkové vody z p ívalových deš  mohou natékat až do zastav ného území. 

Z t chto d vod  bude nutno lokalitu podrobn ji prozkoumat, ov it stav stávajících 

odvod ovacích p íkop  a trubních svod  a p ípadn  navrhnout opat ení na zmírn ní škod a realizovat 

úpravu odtokových pom r . S tím bude souviset návrh protierozních opat ení v rámci pozemkových 

úprav.

Náklady na protipovod ová opat ení

odhad: ………  2,5 mil. K


