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Sušice
Stávající stav
Sušice jsou nevelkou zemČdČlskou obcí s 330 obyvateli a najdeme ji východním smČrem od
mČsta PĜerov.
Obec Sušice zĜejmČ nebyla extrémními povodnČmi z Ĝeky Beþvy v roce 1997 postižena, i když
se nachází zástavba v její spodní þásti pĜi patČ levobĜežního svahu širokého údolí pĜi okraji
inundaþního území.
Horní – jihovýchodní þást zástavby obce je zĜejmČ ohrožována svahovými vodami pĜi
pĜívalových srážkách, neboĢ stávající odvodĖovací systém nestaþí odvádČt povrchové vody do potoka
zvaného Libuška na severovýchodní stranČ nebo do potoka zvaného Libuše na jihozápadní stranČ.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Podle návrhu úpravy odtokových pomČrĤ Ĝeky Beþvy s ohledem na pĜevádČní extrémních
povodĖových prĤtokĤ v Ĝece a v inundaþních územích a s ohledem na zpĤsob ochrany obce OldĜichov
bude tĜeba ovČĜit hydrotechnickými výpoþty a podrobnČjším zamČĜením lokality ve spodní þásti obce
Sušice, zda nebude nutné vybudovat v této lokalitČ protipovodĖová opatĜení pro zabránČní nátoku
vzdutých inundovaných vod do pĜilehlé zástavby obce – pĜedpokládáme však, že ne.
Na jižním a jihozápadním okraji obce Sušice probíhá potok Libuše, který odvádí srážkové
vody z polních pozemkĤ situovaných ve svazích nad obcí. Doporuþujeme doĜešit odvádČní svahových
vod z úžlabí pomocí nového odvodĖovacího pĜíkopu délky cca 300 m pĜes nový silniþní propustek do
stávajícího odvodĖovacího pĜíkopu pod silnicí a následnČ do potoka Libuše.
PonČkud þlenitČjší a strmČjší svahy jsou na východní stranČ obce Sušice, kde bude nutno
doplnit v rámci pozemkových úprav a protierozních opatĜení odvodĖovací pĜíkopy pro zabránČní
zaplavování pĜilehlé zástavby srážkovými vodami z polních pozemkĤ. Srážkové vody ze svahĤ na
východní a severovýchodní stranČ od obce bude vhodné odvést odvodĖovacím pĜíkopem v délce cca
1200 m situovaným podél silnice Sušice – Lipník nad Beþvou (Nové Dvory) zaústČným do potoka
Libušky, který kĜíží zmínČnou silnici.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem cca: ……… 5,3 mil. Kþ
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