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Grymov
Stávající stav
Obec Grymov leží mezi Osekem nad Beþvou a PĜerovem. Je situovaná pĜímo pĜi levém bĜehu
Ĝeky Beþvy tČsnČ pod silnicí z Radslavic do obce Prosenice. ěekou Beþvou jsou v souþasné dobČ
ohrožovány okolní pozemky a nČkteré její objekty již nízkými N – letými prĤtoky (pĜibližnČ nad Q5),
takže obec je pĜi povodních prakticky odĜíznutá od pĜístupových cest pĜelévající inundovanou vodou
pĜes silniþní komunikace. Samotná obec - zástavba je ohrožována až vyššími N - letými prĤtoky.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Ve schváleném ÚP VÚC jsou již na ochranu obce proti povodním navrženy ochranné hráze.
Tyto hráze bude nutno vybudovat kolem zástavby i ze strany stávajícího inundaþního území v pĜípadČ
využívání polních pozemkĤ k pĜevádČní þástí odlehþených prĤtokĤ z Ĝeky Beþvy na jejím levém bĜehu
již výše proti toku. Inundované vody pĜitékající od Lipníka nad Beþvou z lokality Nové Dvory a od obce
OldĜichov se vzdouvají nad zmínČnou silnicí od obce Radslavice, silnici pak pĜetékají a dále protékají
po polních pozemcích mezi obcemi Radslavice a Grymov ve smČru k obci Kozlovice a k mČstu
PĜerov.
Pro zajištČní úplné ochrany obce na stoletou vodu bude tĜeba zrekonstruovat stávající
levobĜežní hráz podél Ĝeky Beþvy v délce cca 700 m a vystavČt ze strany inundaþního území pod
silnicí na Radslavice ochrannou hráz výšky asi do 1 m v délce cca 800 m – výška a délka se upĜesní
po zpracování hydrotechnických výpoþtĤ pro zvolenou variantu pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ
v Ĝece BeþvČ a v pĜilehlém inundaþním území.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 12,5 mil. Kþ
PĜi variantČ s poldrem Teplice nebude nutné realizovat uvedená protipovodĖová opatĜení.
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