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Připomínky k návrhu Plánu oblasti povodí horního a středního Labe 

 

    K návrhu plánu oblasti povodí máme za správní obvod obce s rozšířenou působností Žamberk 

v oblasti ochrany před povodněmi tyto připomínky a návrhy: 

 

1. V části „Stručný souhrn“ a části D „Ochrana před povodněmi“ se nám jeví, že je věnována nižší 

pozornost s vyústěním připravovaných konkrétních opatření pro oblast středního až horního toku 

Divoké a Tiché Orlice. Konkrétně pak pro povodněmi v minulosti nejvíce postižené a stále povodněmi 
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ohrožované obce Líšnice, Žamberk (na toku D. Orlice) a Verměřovice, popř. i Letohrad (na toku T. 

Orlice). 

2. Na základě konkrétních přehledů a hodnocení v tabulkách D.10;  D.11 a mapy D.3.2 žádáme  dle 

možností o přehodnocení a případné doplnění uvedených obcí do části „Stručný přehled“, příloha IV 

a do části „D“, tabulka D.19 včetně konkretizace opatření a finanční částky na jejich realizaci. 

3. Opravte tab. D.19, kód na mapě 81 – u obce Nekoř špatně uveden kraj Královéhradecký.  

Pod položkou LA 200111 u VD Pastviny není uvedena finanční částka na daná opatření. 

4. Město Žamberk podalo žádost o dotaci v rámci Programu 129 123 k 31.3.2008, což by mohlo mít 

vliv na náš požadavek viz. výše (bod 2.). 

 

            v.r. 

Ing. Vladimír Fikejs 

vedoucí odboru obrany a kriz. řízení 

 

Na vědomí (Rozdělovník): 

1. Pardubický kraj, Krajský úřad 

   odbor ŽPZE 

 

 

 

 

Vypo řádání p řipomínek: 
 
1. ANO 
Město Žamberk je do programu opatření zařazeno. Obce Líšnice, Verměřovice a město Letohrad 
budou zařazeny pokud bude zajištěno financování z některého dotačního titulu. 
 
2. ANO 
Tabulky D.10; D.11 a mapy D.3.2 přehodnoceny a výše uvedené obce doplněny do části „Stručný 
přehled“, příloha IV a do části „D“, tabulka D.19 včetně konkretizace opatření a finanční částky na 
jejich realizaci. 
 
3. ANO 
V tabulce D.19 je u obce Nekoř opraven kraj na Pardubický. 
 
4. ANO 
Do listu opatření LA200111 odhad investičních nákladů doplněn. 
 
5. ANO 
Připomínka je informativního charakteru, město Žamberk je do programu opatření zařazeno. 
 

3 

4 

5 

2 


