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V Teplicích nad Metují 11.12.2008 
 
 
 

          
                                                 
 
 
Věc: připomínky k Návrhu plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 
 

Dovoluji si na základě výzvy předložit témata, která považujeme za potřebná k řešení 
problémových situaci na úseku povodí v našem městě. 

Omlouvám se neodborné pojmenování níže uvedených lokalit a opatření. Jsem v dané 
problematice laikem a věřím, že případné nejasnosti vyřídíme osobním jednáním na místě problémů. 

 
 Žádáme o zařazení těchto opatření: 

1) Zdoňov – vybudování protipovodňové hráze za domem č.p.73, kde dochází v období 
vydatných dešťů a jarního tání k záplavám a sněhovým lavinám. 

2) Bučnice – zajištění břehů proti erozi v úseku od osady Bučnice k ATC (autokempu) Teplice. 
V daném úseku se projevuje zvýšená eroze, která ohrožuje turistickou cestu, prostory a 
stavby v ATC. 

3) Teplice – úprava říčního koryta u domu č.p.82 Rooseveltova s důrazem na zvýšení průtoku. 
V období zvýšené hladiny řeky Metuje dochází k vybřežení toku a škodám ve sportovním 
areálu TJ Slavoj. 

4) Dolní Teplice – úprava říčního koryta v úseku mezi domy č.p.81-109 (Palackého), kde dochází 
k zanášení koryta a zvyšování rizika vybředení vody v období povodňových situací. 

5) Dolní Teplice/Dědov – na hranici k.ú. pod centrální ČOV zvážit vybudování poldru (hráze), 
který by chránil při povodních velmi ohrožené části obce Dědov. 

6) Dědov – úprava a stabilizace koryta řeky mezi domy č.p.40 a splavem pod kamenným 
mostem za požární zbrojnicí. U č.p. 40 dochází k výrazné erozi zasahující do komunikace!!! 
V dalším úseku se jedná o nejvíce zasahované území našeho města povodňovými situacemi, 
kde by jedním z řešení bylo vyčištění a prohloubení koryta řeky Metuje, případné zvýšení 
břehové hrany u č.p.15. 

 
Žádám Vás o osobní projednání naších požadavků s objasněním možnosti zařazení do výše 

uvedeného plánu. 
 
Brandejs Milan 

          starosta  města 
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Vypo řádání p řipomínek: 
 

1. ANO  

Pro zařazení do seznamu akcí realizovaných v 1. období Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe (POP) nejsou návrhy protipovodňových opatření dostatečně připravená.  

Akci „Teplice nad Metují – protipovodňová opatření“ jsme zařadili do seznamu akcí připravovaných pro 
další období POP. Lokality z tohoto seznamu budou posouzeny dle požadavků evropské směrnice o 
zvládání povodňových rizik 2007/60/EU. 
 


