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Doloplazy
Stávající stav
Obec Doloplazy najdeme jižním smČrem od mČsta ProstČjova. Doloplazy jsou zemČdČlskou
obcí, jež se rozkládá v oblasti Hané. Souþástí obce je osada Poliþky a spoleþnČ mají 513 obyvatel.
Zástavba obce Doloplazy je situována pĜevážnČ na pravém bĜehu Ĝíþky Brodeþky pod obcí
Dobromilice. U severního okraje obce je vybudovaná nevelká soustava rybníkĤ (3 rybníky)
umístČných jako boþní na levém bĜehu Brodeþky. Podél rybníkĤ je koryto neupravené a neudržované,
neboĢ protéká po špatnČ pĜístupných soukromých pozemcích. Krátce pod rybníky – nad silniþní
komunikací je rovnČž koryto stísnČné a nepĜístupné mezi soukromými zahradami a porostlé v bĜezích
hustým keĜovým porostem a vzrostlými stromy. Na pravém bĜehu je oplocení pozemkĤ tvoĜeno svislou
kamennou zdí pĜímo v bĜehové hranČ a na pravém bĜehu drátČným plotem. Na silnici do osady
Poliþky je Brodeþka pĜeklenuta železobetonovým mostkem. Pod silnicí pak je koryto podél rodinného
stavení na pravém bĜehu opatĜeno svislou opČrnou zdí s pĜevýšením nad okolním terénem a dle
informací vlastníkĤ tČchto nemovitostí jsou problémy s nedostateþnou kapacitou þasté. Odpadní
kanalizace a zvýšené stavy podzemních vod zde zpĤsobují zaplavování sklepních prostor. TČsnČ pod
ostrým meandrem je koryto Brodeþky kĜíženo železniþní tratí s klenutým kamenným mostem. Asi 150
m pod tratí dále po toku je ostrý meandr, který zhoršuje odtokové pomČry a levý bĜeh je silnČ
podemílán. Na pravém bĜehu cca 250 m pod ostrým meandrem je odbČr Ĝíþních vod do koryta
náhonu, které je zaústČno do Želeþského potoka a ten pak podtéká železniþní traĢ do obce
VícemČĜice.

Návrh protipovodĖových opatĜení
V první ĜadČ je tĜeba opatĜit kanalizaþní a jiné výusti v korytČ Brodeþky zpČtnými klapkami
nebo jinými uzávČry. Dále je nutno proþistit prĤtoþný profil od hustých kĜovin a pĜestárlých stromĤ.
V úseku pod silniþní komunikací se musí dno zahloubit odstranČním nánosĤ, plevelĤ a kĜovin. Zvýšení
kapacity koryta je možné uskuteþnit vytvoĜením prĤkopu koryta (nebo jen prĤlehu) na luþních
pozemcích tČsnČ pod železniþní tratí. MírnČjším meandrem se zkrátí tok a zvýší podélný sklon, který
umožní snížení hladin povodĖových prĤtokĤ. ProtipovodĖovou ochranu pĜilehlé zástavby pod silnicí je
možno vyĜešit i zvýšením opČrných zdí na pravém bĜehu a ochrannou hrázkou v ostrém meandru nad
železniþní tratí.
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Dle pochĤzky a dle mapového podkladu se rovnČž nabízí vytvoĜení suchého poldru v lokalitČ
Obora nad obcí Doloplazy v úseku nad stávajícími rybníky, tj. pod obcí Dobromilice. UmístČní poldru
je podmínČno geologickými pomČry.
Náklady na potĜebná opatĜení
bez poldru celkem: ……… 7,5 mil. Kþ
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