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Radslavice
Stávající stav
Obec Radslavice leží východním smČrem od mČsta PĜerov a na levém bĜehu Ĝeky Beþvy.
Obcí prochází silnice vedoucí z PĜerova do Lipníka nad Beþvou. Radslavice jsou pomČrnČ velkou
zemČdČlskou obcí s 1000 obyvateli.
Obec Radslavice se nachází pĜi okraji záplavového území (pĜi povodních v 07/1997)
v levobĜežním mírnČ svažitém terénu údolí Ĝeky Beþvy. PravdČpodobnČ rozliv inundovaných vod
z Ĝeky Beþvy pĜi stoletém prĤtoku by za stávajícího stavu nemČl ohrožovat pĜilehlou spodní þást
zástavby obce. Zaplavené by mČly být pouze okolní zemČdČlské pozemky ve smČru k Ĝece BeþvČ.
Obcí protéká Radslavický potok, který není ohrázován, vČtšinou je situován otevĜený profil
koryta mezi zahrádkami a pĜedzahrádkami u rodinných domĤ a domkĤ, v nČkolika místech však je
potok pĜekryt mostními objekty a lávkami. Budova hasiþské zbrojnice v obci je však postavena pĜímo
nad lichobČžníkovým korytem, nad ní je dále koryto zaklenuto a pĜemostČno silniþním mostem. TČsnČ
pod zdČnou budovou je na pravém bĜehu potoka vybudována požární nádrž s hrazeným nátokem
a výtokem. OtevĜené koryto potoka je vČtšinou ve dnČ šíĜky cca 1 – 1,5 m opevnČno melioraþními
tvárnicemi a ve svazích polovegetaþními tvárnicemi. Koryto je stabilizované a prĤbČžnČ udržované.
V horním konci zástavby obce je koryto za zahrádkami a podél areálu zemČdČlského družstva
mírnČ ohrázované, avšak neudržované,
neboĢ je pro správce tČžko pĜístupné.
Ve spodním konci obce je
koryto potoka rovnČž udržované a na
obou bĜezích jsou patrné nízké hrázky
(výšky do 0,5 m). Potok prochází ve
smČru k obci Grymov v soubČhu se
stávající silnicí na levém bĜehu
a s vzdušným vedením VN na pravém
bĜehu podél polních pozemkĤ. Do Ĝeky
Beþvy vyúsĢuje u silniþního mostu.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Dle informací u obþanĤ vlastnících rodinné domky tČsnČ u potoka nebyly pamatovány
extrémní povodĖové stavy na samotném potoku a není nutné realizovat v nejbližší budoucnosti
protipovodĖová opatĜení. Pokud by však nČkdy nastaly nepĜíznivé stavy, je možné výhledovČ
uvažovat o vybudování odlehþovacího pĜíkopu na levém bĜehu potoka tČsnČ nad zástavbou – nad
zemČdČlským areálem a odvést zvýšené prĤtoky mimo zástavbu obce a dále pod silnicí na Tuþín
a následnČ nad silnicí na Kozlovice do potoka Luþnice a do Ĝeky Beþvy. Nad obcí by bylo nutno
vybudovat na Radslavickém potoku omezovací (rozdČlovací) stavidlový objekt. Odlehþovací
a odvodĖovací koryto by mČlo celkovou délku cca 2300 m.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
proþištČní koryta: ……… 0,5 mil. Kþ
odlehþovací koryto: ……… 8,5 mil. Kþ
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