Obec

Trhové Sviny

Trhové Sviny
ORP
Počet obyvatel
ICZUJ
Počet ohrožených obyvatel
545171
Vodní toky Svinenský potok
Bukovický potok
Popis současného stavu
Malá kapacita koryta Svinenského potoka v obci snížená dále i méně
průtočnými mostními objekty - hlavně nad a pod městem - působí záplavu
cca 100 nemovitostí na známou výšku cca 0,5 m. Další záplavu působí
pravobřežní přítok - Bukovický potok, procházející blíže centra města
korytem kapacity cca Q2 až Q5 s přímým ohrožením 50 až 60 nemovitostí
nižší známou záplavou 20 až 30 cm po extrémních přívalových srážkách.
Osada Veselka je v počtu 5 nemovitostí ohrožována záplavou řeky
Stropnice, známá výše záplavy je více než 1 m. V Březí je zaplavováno 5
nemovitostí Svinenským potokem na známou výšku cca 0,5 m. V
Nežeticích zaplavuje asi 10 nemovitostí Svinenský potok na známou
výšku cca 0,5 m. V Pěčíně je zaplavováno 5 nemovitostí Svinenským
potokem na známou výšku cca 0,5 m.
Popis navrhovaných opatření
Odhad nákladů
PPO na Farském (Bukovickém) potoce jsou připravena k realizaci podle
studie odtokových poměrů na Bukovickém potoce - (Ing. Václav Kocourek)
a zahrnují zkapacitnění koryta na Q20 až Q50. Dále je na tomto toku v
povodí uvažována výstavba suchého poldru nad rybníky Brigádník a Hájek.
Další podklady pro řešení protipovodňové ochrany nejsou, existují pouze
úvahy o odlehčení Svinenského potoka u obce Kamenná na Žár přes
rybníky v hodnotě cca 8 m3/s (R.Šindelář) a úvahy retence v povodí
Svinenského potoka - poldru v oblasti Žumberk - Sviny.
V rámci Koncepce se pro Svinenský potok doporučuje prošetřit retenční
možnosti území nad městem a doplnit úseky ochranných zídek, pevných
plotů v městském úseku, zkapacitnit alespoň koryto potoka na výtoku z
města - pravobřežní rozšíření do podoby složeného profilu, včetně úpravy
dolního mostu. Pro osady Veselka, Březí, Nežetice, Pěčín připadají v
úvahu po prošetření úpravy kapacity koryta pouze místní ohrázování
ohrožených nemovitostí. Pochopitelně retenční opatření na Svinenském
potoce budou mít vliv i zde, což bude třeba nejprve doložit výpočtem.
Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření, závislých na zpracování
podrobnějších podkladů, nelze odhadnout náklady na realizaci.
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