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Mírov
Stávající stav
Obec Mírov najdeme západním smČrem od mČsta Mohelnice a na úpatí Mírovské vrchoviny.
Obec Mírov je obklopena malebnými a rozlehlými lesy. Jižní þástí obce protéká Ĝíþka Mírovka.
Mírovka má tok dlouhý cca 20 km, který pramení nad obcí Maletín. Koryto protéká úzkým
údolím prakticky až po obec Mírov v soubČhu s místní zpevnČnou komunikací v zalesnČném území,
kde dochází místy k podemílání bĜehĤ v blízkosti vozovky. Koryto je široké cca 4 až 6 m, avšak
vČtšinou mČlké, takže pĜi vyšších prĤtocích jsou zaplavovány pĜilehlé lesní pozemky a vody mohou
zaplavovat i místní komunikaci a níže po toku i místní stavení a chatky.
Krátce pod obcí Maletín jsou na toku vybudovány malé vodní nádrže: nádrž Maletín a nádrž
Svojanov, které kladnČ ovlivĖují vodní pomČry na toku Mírovky níže po toku.
Návrh protipovodĖových opatĜení
PĜi pochĤzce nebyly patrné významné poruchy na vodním toku Mírovky a akutní Ĝešení
protipovodĖových opatĜení pro ochranu zástavby, neboĢ zástavba je pouze lokální ve formČ
ojedinČlých rekreaþních chat a stavení.
VČtšinou pĤjde o proþištČní koryta Mírovky v rozšíĜených profilech, kde se ukládají splaveniny,
o odstranČní hustých porostĤ kĜovin podél bĜehových hran a dále pak o opevnČní bĜehových þástí
koryta podél místní komunikace, kde se tok bezprostĜednČ pĜibližuje ke krajnici vozovky a vznikají zde
místní nátrže. ProþištČní koryta a opevnČní bĜehu podél komunikace se pĜedpokládá v celkové délce
cca 400 m. OdstranČní kĜovin a hustých porostĤ je nutno provést pĜedevším v úseku pod rozcestím ve
smČru k obci Podolíþko, tj. v lokalitČ Mírovský Grunt v celkové délce cca 800 m tak, aby byl umožnČn
pĜístup ke korytu a mohly se opravit bĜehové nátrže a strže Mírovky pro zabránČní splachování zemin
z nátrží níže po toku.
VariantnČ je v této studii uvažováno vybudování suchého poldru nebo rybníþku s vČtší þástí
objemu pro retenþní úþely v lokalitČ luþních pozemkĤ nad pĜíþnou komunikací, tj. cca 1 km nad obcí
Podolíþko, kterým by se dosáhlo urþité transformace povodĖových vln a prĤtokĤ a zvýšil by se tak
i stupeĖ protipovodĖové ochrany zástavby v dalších obcích a v Mohelnici. PĜedpokládá se výška
hráze cca do 2 m s délkou 200 m. Možnost a efekt uvažovaného poldru je nutno ovČĜit podrobnČjší
studií.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
proþištČní a opevnČní koryta v délce cca 1200 m: ……… 3,6 mil. Kþ
poldr nad obcí Podolíþko: ……… 8,5 mil. Kþ
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