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Dobromilice
Stávající stav
Obec Dobromilice se rozkládá
jižním smČrem od mČsta ProstČjov
v jižní þásti zemČdČlské oblasti Hané.
Obcí protéká Ĝíþka Brodeþka, která
napájí nevelkou soustavu rybníkĤ, které
jsou situovány východnČ od obce.
Nad obcí je koryto Brodeþky
neupravené a pĜirozenČ meandrující. Na
horním okraji zástavby obce je koryto
kĜíženo silniþní komunikací s klenutým
zdČným mostem o tĜech polích.
PrĤtoþný profil je zde ponČkud rozšíĜený
a tedy náchylný k ukládání štČrkových
splavenin. Je to patrné i z kanalizaþních
výustí a rĤzných odpadĤ, které jsou do
poloviny zanesené. PĜi povodních mĤže docházet k ucpávání mostního profilu vČtvemi a spadlými
stromy, které se nabalují na mostní pilíĜe klenutého mostu.
Krátce nad silniþním mostem je v korytČ vzdouvací práh, který nahání vodu do hrazeného
náhonu na levém bĜehu, který v soubČhu s hlavním tokem prochází ve formČ malého pĜíkopu témČĜ
po vrstevnici až k rybníkĤm nad obcí Doloplazy. Náhon je rovnČž z velké þásti zanesen a zarostlý
vodními rostlinami a keĜi. Koryto Ĝíþky s šíĜkou ve dnČ cca 3 až 6 m je mezi Ĝadami rodinných domĤ
a v oplocených zahradách prakticky nepĜístupné a tedy neudržované, porostlé v bĜezích kĜovinami
a stromy. OpČrné zídky a zdi oplocení a místní zástavba rodinných domkĤ a hospodáĜských stavení
pĜiléhají až ke korytu, takže zanesený a prorostlý tok nelze prakticky þistit.
Dle informací místních obþanĤ není v pamČti povodĖový stav takový, že by došlo k záplavČ
zástavby povrchovými vodami. Problémy zde vznikají témČĜ každoroþnČ zaplavováním sklepĤ
a snížených míst ve dvorcích a zahrádkách pĜi zvýšených vodních stavech prostĜednictvím
nezahrazených kanalizaþních výustí a rĤzných odpadĤ.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
ObdobnČ jako u jiných lokalit je zde tĜeba osadit na rĤzné trubní odpady zpČtné klapky a na
otevĜené výustČ a odvodĖovací pĜíkopy vybudovat objekty se stavítkovými uzávČry, apod.
RovnČž je tĜeba provádČt pravidelnou údržbu toku, odtČžovat splaveniny a mýtit kĜoviny
a pĜestárlé stromy. Správce toku by si mČl zajistit pĜístup ke korytu a dohodnout soustavnou údržbu
v soukromých zahradách a dvorcích s vlastníky nemovitostí.
Dle pochĤzky a prohlídky špatnČ pĜístupného toku je tĜeba v obci realizovat komplexní
proþištČní koryta, úpravu a zpevnČní bĜehĤ a nábĜežních zdí v délce cca 700 m.
Náklady na proþištČní a úpravu koryta
odhad: ……… 8 mil. Kþ

Copyright © Pöyry Environment a.s.
3_zprava_OL_2.doc

strana 32

