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INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) 

A .  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY 

  

Název a místo investice:        Realizace PPO města Brna – etapy XI, XXI a XXII  

 etapa XI  MČ Brno-jih, Brno-střed, okrajově dotčena 

MČ Brno-Černovice, 

  k.ú. Komárov, Trnitá, okrajově Černovice, 

Horní Heršpice, Štýřice 

 etapa XXI  MČ Brno-Sever, okrajově MČ Maloměřice 

a Obřany, Židenice 

   k.ú. Husovice, Zábrdovice, okrajově 

Maloměřice 

 etapa XXII MČ Brno-Židenice, okrajově dotčena     

MČ Brno-sever 

  k.ú. Zábrdovice, okrajově Husovice  

Útvar, zajišťující realizaci PPO:     OVLHZ MMB, Kounicova 67, Brno 

Budoucí provozovatel:  **           Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 

 Dotčené MČ 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16, Brno 

Útvar zajišťující zpracování IZ:  ÚHT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb            

a kontroly, Husova 3, Brno 

 

**  Okruh provozovatelů jednotlivých PPO může být zpřesněním zadání v průběhu přípravy 

investice rozšířen (bude nutno určit zejména správce mobilního hrazení). 

B.  CHARAKTERISTIKA  INVESTICE A ZDŮVODNĚNÍ  STAVBY  

Původní IZ byl schválen usnesením RMB č. R5/144 ze dne 11.05.2010 a v současné době je 

zařazen v operativním plánu investic statutárního města Brna. 

1.       Popis a vymezení investice 

Předmětem aktualizace investičního záměru je vybudování protipovodňových opatření (dále 

jen PPO) pěti z 28 etap na tocích řek Svratky a Svitavy na území města Brna, definovaných 

Rozšířenou multikriteriální analýzou zpracovanou v rámci Generelu odvodnění města Brna 

v roce 2008 (dále jen GOmB). Jednotlivé definované etapy jsou realizovatelné samostatně, 

tzn. tvoří hydraulicky uzavřené celky, které zaručují funkčnost realizovaného úseku bez 

ohledu na stav realizace sousedních etap. Riziková multikriteriální analýza  stanovila, 

v závislosti na daných kritériích, také pořadí naléhavosti budování etap. Pořadí prioritních 

etap bylo stanoveno XXII – XI – VII – XXI – VIII, přičemž předmětem původního IZ nebyla 

etapa VIII. 

Aktualizace investičního záměru zahrnuje všech pět prioritních etap dle GOmB, tj. rozšíření 

předmětu IZ o etapu VIII a následné rozdělení na dva IZ z důvodu odlišné projektové 

přípravy etap: pro etapy VII a VIII bude vypsána veřejná architektonická projektová soutěž 

„Nábřeží řeky Svratky“ s předpokladem vyhlášení výsledků v lednu 2017 a zohlednění 

výsledků soutěže v následném zadání DÚR. Pro etapy XI, XXI a XXII bude zahájena 

projektová příprava na základě stávajících projektových podkladů.  

V aktualizaci formou rozdělení IZ jsou etapy seřazeny chronologicky, bez stanovení pořadí. 

Důvodem pro to jsou rozdílné podmínky realizovatelnosti etap zejména v závislosti na 

vlastnických vztazích a platném ÚP; pořadí realizace etap pak bude stanoveno až po detailním 
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prověření podmínek realizace v průběhu projektové přípravy. Definice území dotčeného 

realizací etap XI, XXI a XXII: 

Etapa XI  (levý břeh Svratky, řkm cca 35,580 až 37,025, přepočítané staničení, pravý břeh 
Svitavy, řkm cca 3,341 až 4,543, tj. 1,445 + 1,202 = 2,647 km) 

Rozlivové území etapy XI zasahuje území MČ Brno-střed a Brno-jih, tj. katastrální území 

Trnitá a Komárov na levém břehu řeky Svratky, kdy v úseku jižně od ulice Černovická 

dosahuje až k pravému břehu řeky Svitavy. Na západě tvoří hranici možného rozlivu 

železniční viadukt a ulice Uhelná, na severu dosahuje až k ulici Mlýnská a překračuje 

Svitavský náhon, na jihu hraničí s tratí ČD Brno Přerov a na východě dosahuje až za ulici 

Dornych ke Svitavskému náhonu, na hranici průmyslové zóny kolem ulic Masná a 

Černovické nábřeží a ke Svitavě. PPO budou realizována převážně na levém břehu Svratky, 

zčásti také na pravém břehu Svitavy, tj. na katastrech Trnitá a Komárov; v příbřežních 

partiích vodních toků budou dotčeny i parcely v k.ú. Černovice, Horní Heršpice a Štýřice. 

Vlastnické vztahy: V etapě XI jsou PPO podél Svratky navržena z větší části po pozemcích 

města; v prostoru předpokládaném pro výstavbu ŽUB jsou pozemky v soukromém vlastnictví 

(České dráhy, ČSAD Brno Holding) a pouze v prostoru mezi přerovskou železniční tratí a RN 

Jeneweinova se navržená PPO mohou hraničně dotýkat soukromých parcel fyzických osob. 

Podél Svitavy jsou PPO navržena na pozemcích ve vlastnictví města a státu (SŽDC, Povodí 

Moravy). 

Soulad s platným ÚPmB: Dle platného ÚPmB jsou PPO etapy XI navržena v plochách pro 

dopravu, v plochách zeleně parkové (ZP), krajinné (KV) a rekreační (ZR), kde přípustná jsou, 

ale i v plochách zeleně ostatní (ZO), kde přípustná nejsou. V prostoru podél Svitavy bude 

možno definovat výslednou podobu PPO až po odsouhlasení nové polohy tzv. Bratislavského 

přívaděče (I/41) ve směru na Faměrovo náměstí. Realizace etapy XI předpokládá změnu 

územního plánu. 

Etapa XXI  (pravý břeh Svitavy, řkm cca 6,871 až 8,671, tj. 1,800 km) 

Rozlivové území etapy XXI leží v katastrálních územích Husovice a Zábrdovice na pravém 

břehu řeky Svitavy. Území ohrožené rozlivem dosahuje na jihu až k ulici Tkalcovská a 

Svitavskému náhonu, na západě tvoří jeho hranici ulice Cejl, Vranovská a Rotalova a na 

severu zasahuje až k ulicím Hálkova, Provazníkova a k mostu Valchařská. PPO budou 

realizována převážně v MČ Brno-sever na katastrech Husovice a Zábrdovice na pravém břehu 

řeky Svitavy; v příbřežních partiích a při rekonstrukci lávky budou dotčeny i parcely v k.ú. 

Maloměřice. 

Vlastnické vztahy: V etapě XXI v úseku mezi Maloměřickým a Husovickým mostem (VMO) 

jsou PPO navržena výhradně na soukromých pozemcích, mezi Husovickým mostem a jezem 

Husovice po městských i soukromých pozemcích (fyzické osoby, Zetor). Úsek mezi 

husovickým jezem a Zábrdovickým mostem (konec etapy) lze variantně vést pouze po 

pozemcích města.  

Soulad s platným ÚPmB: Dle platného ÚPmB jsou PPO etapy XXI navržena v plochách 

krajinné zeleně (KV) a rekreační zeleně (ZR), kde jsou opatření přípustná a ostatní zeleně 

(ZO), kde přípustná nejsou. Variantní vedení trasy východně od Svitavského nábřeží k jezu 

Husovice vede mimo plochy ZO (hraničně mezi plochou smíšenou (SO) a navrženou 

komunikací), ale její trasování přes dílenské areály v soukromém vlastnictví je v krátkodobém 

horizontu prakticky neproveditelné; v ploše ZO je navrženo lokální biocentrum. Z těchto 

důvodů realizace etapy XXI předpokládá buď změnu územního plánu nebo okamžité zahájení 

pravděpodobně velmi složitých jednání se soukromými vlastníky. 

Etapa XXII  (levý břeh Svitavy, řkm cca 6,536 až 7,830, tj. 1,294 km) 

Rozlivové území etapy XXII zasahuje MČ Brno-Židenice, tj. katastrální území Zábrdovic a 

Židenic na levém břehu řeky Svitavy. Území ohrožené rozlivem Q100 dosahuje na jihu k ulici 

Šámalova a téměř k ulici Táborská, na východě téměř k ulici Gajdošova a na severu přes ulici 
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Zábrdovická až po Starou osadu; v etapě XXII se nachází také celé rozvojové území 

Zbrojovky Brno. PPO budou realizována převážně na levém břehu Svitavy, tj. na katastrálním 

území Zábrdovic, okrajově (rekonstrukce lávky) zasahuje i katastr Husovic. 

Vlastnické vztahy: V etapě XXII jsou PPO navržena téměř výhradně na pozemcích 

soukromých vlastníků.  

Soulad s platným ÚPmB: Dle platného ÚPmB jsou PPO etapy XXII navržena v plochách 

krajinné zeleně (KV), kde jsou opatření přípustná a ostatní zeleně (ZO), kde přípustná nejsou. 

Realizace etapy XXII předpokládá změnu územního plánu. 

Doposud byly zpracovány dva dokumenty, které rozsah PPO v jednotlivých etapách vodních 

toků Svratky a Svitavy na území města Brna definují, a to: 

1. GOmB – rozšířená multikriteriální analýza s cílem navrhnout pořadí priorit realizace PPO 

města Brna, duben 2009 (dále v textu jen GOmB) 

Objednatel:  statutární město Brno 

Zpracovatel: Pöyry Environment a.s. 

2. Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských 

toků, září 2015 (dále v textu jen PB PPO) 

Objednatel:  Povodí Moravy, s.p. 

Zpracovatel: Aquatis a.s. 

Navržená opatření v pořadí druhého dokumentu respektují členění etap navržené v GOmB 

včetně principu návrhu jednotlivých protipovodňových opatření, ale v některých úsecích 

zpřesňují řešení z GOmB, případně navrhují řešení v alternativách, v obou případech na 

základě podrobnějších informací, jakými jsou doplňující průzkumy a hydraulické výpočty, 

připomínky vlastníků pozemků i dotčených městských částí, požadavky zadavatele 

dokumentu (Povodí Moravy, s.p.) a proveditelnost díla; zároveň kladou důraz na realizaci 

PPO v duchu přírodě blízkých protipovodňových opatření.  

Navržená protipovodňová opatření v předmětných etapách lze členit na: 

 liniová PPO zahrnující ochranné zemní hráze, železobetonové zdi a mobilní hrazení, 

 bermy, tj. terasovité, přechodně zaplavované části koryta vodního toku, případně pochůzí 

a pojízdné terasy podél břehů (s vedenými cyklostezkami), 

 opatření na kanalizační síti, tj. ochrana kanalizační sítě přímo v záplavovém území, 

ochrana kanalizační sítě před vniknutím Q100 vlivem zpětného vzdutí a ochrana 

intravilánu proti vytopení zástavby dešťovými vodami, 

 opatření vedoucí ke zvýšení kapacity jezů, tj. rekonstrukce jezů (včetně vybudování 

rybochodů a vodáckých propustí) – nejsou předmětem IZ, 

 opatření vedoucí ke zvýšení kapacity průtočnosti mostních objektů, tj. rekonstrukce lávek 

(z důvodu vysoké finanční náročnosti nejsou zahrnuty rekonstrukce silničních mostů), 

 další související a vyvolané investice, tj. přeložky nadzemních a podzemních vedení 

inženýrských sítí jiných vlastníků. 

Protipovodňová opatření, která jsou pro některé etapy společná (mobilní hrazení mezi úseky, 

rekonstrukce lávek apod.) jsou zahrnuta do etapy s předpokládanou dřívější realizací podle 

pořadí stanoveného v GOmB. V případě změny pořadí realizace musí dojít k přesunu 

jednotlivých stavebních objektů mezi etapami.  

Opatření vedoucí ke zvýšení kapacity jezů bude samostatnou investicí vlastníka jezů Povodí 

Moravy s.p., tzn. že rekonstrukce jezů (včetně vybudování rybochodů a vodáckých propustí) a 

nejsou předmětem aktualizace IZ. 
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2. Zdůvodnění investice 

Potřeba začít budovat na řekách Svratce a Svitavě účinný a ucelený systém PPO vyplynula 

z následků povodní v roce 1997 a 2006 a z reálného rizika dalších povodní a následných škod 

vyhodnocených pro město Brno a okolí v „Generelu odvodnění města Brna – část vodní toky 

– Svratka, Svitava“ (Pöyry Environment a.s., finální verze 09/2009).  

Na základě zpracovaného GOmB schválilo ZMB Z5/019 dne 14.10.2008 koncepci 

protipovodňové ochrany a následně bylo zadáno městem Brnem zpracování „Rozšířené 

multikriteriální analýzy s cílem navrhnout pořadí priorit realizace PPO města Brna“. Tento 

materiál rozdělil povodněmi ohrožené okolí řek Svratky a Svitavy na 28 dílčích úseků a pro 

těchto 28 úseků byla zpracována multikriteriální analýza s cílem navrhnout pořadí realizace 

s ohledem na: 

a) stupeň povodňového rizika pro stávající stav v zájmovém území na základě 

- potencionálních povodňových škod 

- odhadu počtu dotčených obyvatel 

- enviromentálních hledisek 

- ohrožení citlivých objektů 

b) rozvojové zájmy města 

c) možnost spolufinancování z jiných než vlastních zdrojů. 

Aktualizací IZ je popsáno prvních pět prioritních úseků stanovených „Rozšířenou 

multikriteriální analýzou s cílem navrhnout pořadí priorit realizace PPO města Brna“ a 

potvrzených nyní aktuálním dokumentem „Přírodě blízká protipovodňová opatření a 

revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“. V původním IZ schváleném v květnu 

2010 byly popsány čtyři etapy podle pořadí stanoveného v multikriteriální analýze (XXII, XI, 

VII a XXI); o aktualizaci IZ bylo požádáno nejen z důvodu aktualizace dat, ale i z důvodu 

doplnění v pořadí páté prioritní etapy VIII, která je v návrzích koncipována jako prostor 

(téměř v centru města) určený pro krátkodobou rekreaci obyvatel v duchu přírodě blízkých 

opatření. V průběhu zpracování aktualizace IZ bylo rozhodnuto o rozdílném režimu přípravy 

jednotlivých etap: pro etapy VII a VIII bude vypsána veřejná architektonická projektová 

soutěž „Nábřeží řeky Svratky“ s předpokladem vyhlášení výsledků v lednu 2017, kdy 

výsledky soutěže budou zohledněny v následném zadání DÚR, pro etapy XI, XXI a XXII 

bude zahájena projektová příprava na základě stávajících projektových podkladů. Z toho 

důvodu bylo dohodnuto také rozdělit IZ na dva samostatné IZ, a to pro etapy VII a VIII a pro 

etapy XI, XXI a XXII. Etapy jsou v rozdělených IZ seřazeny chronologicky, všechny budou 

připravovány souběžně a realizovány budou v pořadí daném připraveností jednotlivých etap, 

s předpokladem realizovat alespoň dvě z nich do konce roku 2023. 

3.       Návrh technického řešení s vyhodnocením vazeb na investice související 

Předmětem IZ jsou PPO s předpokladem realizace statutárním městem Brnem v rozsahu 

popsaném v doposud zpracovaných dokumentech. Finální řešení míst, kde je možno 

realizovat PPO technicky ve více variantách, bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace (DÚR), a to s ohledem na: 

 soulad navržených PPO s platným ÚPmB, 

 vlastnické vztahy v území, 

 požadavky a připomínky vlastníků dotčených pozemků a dotčených MČ, 

 proveditelnost navržených opatření a jejich finanční náročnost, 

 charakter PPO (přírodě blízká PPO), 

 dotovatelnost. 
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PPO budou realizována vždy po celých etapách z důvodu docílení funkčnosti navržených 

opatření; proto musí být v etapách XXI (jez Husovice) a XXII (jez Radlas) realizační práce 

koordinovány časově i technicky s dalším investorem PPO, společností Povodí Moravy, s.p.  

Navržená PPO s předpokladem realizace statutárním městem Brnem, která jsou předmětem 

aktualizace formou rozdělení IZ, jsou jednak opatření navržená na vodních tocích Svratky a 

Svitavy, jejich přítocích (ramenech) a březích, včetně zkapacitnění objektů na toku (tj. lávek), 

jednak opatření na kanalizační síti města Brna. Vyvolanou investicí jsou nutné přeložky 

inženýrských sítí. 

3.1 Opatření navržená na vodních tocích: 

Ochranné zemní hráze jsou prioritním řešením; pokud to povoluje zástavba, jsou navrženy 

odsazené pro zachování maximálního přirozeného inundačního prostoru. V koruně jsou 

navrženy standardně v šířce 3,5 m se zpevněním koruny makadamem a zakalenou štěrkodrtí 

(pojezd údržby, možné vedení cyklostezek), se sklonem svahu návodního i vzdušného 1:2,5, 

budou ohumusovány a osety travou. Hráze budou převýšeny vždy o 0,3 m nad úroveň Q100 

neovlivněné na Svratce a o 0,5 m nad úroveň Q100 na Svitavě.  

Hráze budou založeny pomocí zavazovacího ozubu v základové spáře a doplněny 

tenkostěnnou vibrovanou stěnou, která zabrání prolomení podloží pod hrází. Hloubka stěny 

v podloží je na základě odhadu stanovena přibližně dvě výšky hráze nad terénem.  

V úsecích s odsazenými hrázemi jsou navrženy průtočné bermy (tj. zatravněné „povodňové 

parky“ s rozptýlenou zelení), výškově snížené tak, aby kapacita kynety koryta byla Q1 až Q5. 

Bermy mohou mít i odstupňované výškové úrovně z důvodů respektování minimálního krytí 

1,0 m kanalizačních sběračů. Všechny šachty v místech berem musí být přebudovány na 

vodotěsné. Terén v místě šachet bude opevněn např. kamenným záhozem, s urovnaným lícem 

a oset travou, případně bude vybudováno opevnění např. z gabionové stěny.  

V místech stísněných prostorových podmínek stávající zástavby, u příbřežních komunikací 

apod. jsou navrženy železobetonové (dále jen ŽB) úhlové zdi z pohledového betonu opatřené 

římsami, s další povrchovou úpravou dle návrhu. Budou založeny s ohledem na místní 

geologické podmínky a předpokládanou výšku rozlivové vlny nad terénem. Zdi budou 

budovány (zejména v pohledově exponovaných úsecích) cca do výše standardního zábradlí 

(cca 1,1 m); v případě nutnosti ochrany území nad tuto výšku budou PPO zpravidla řešeny 

kombinací s přídavným mobilním hrazením. V nepříznivých geologických podmínkách 

budou ŽB zdi doplněny o jílocementové podzemní zdi, které zabrání případnému prolomení 

podloží a ohrožení jejich stability.  

Mobilní hrazení je navrženo vždy v místech nutné dopravní propustnosti mimo období 

povodní a jako doplnění výšky protipovodňových zdí. Součástí mobilního hrazení musí být 

železobetonové pasy s dosedacími prahy patřičně zavázané do zemních hrází a do podloží. 

Zkapacitnění objektů na toku je navrženo pro vybrané lávky, zkapacitnění jezů (včetně 

přechodů a vodáckých propustí) není předmětem IZ; investorem těchto opatření bude 

společnost Povodí Moravy, s.p. V případě lávek je navrženo zvýšení mostovky tak, aby byla 

zajištěna požadovaná bezpečnostní rezerva 0,5 m k návrhové hladině Q100 (ČSN 73 6201 

Projektování mostních objektů, 10/2008). Úpravy lávek bude třeba řešit v návaznosti na 

přilehlé komunikace. Předmětem IZ není zkapacitnění silničních mostů. 

Poznámka: V případě jezů je navrženo snížení pevné přepadové hrany cca o 1,0 m; zachování 

stávající hladiny stálého nadržení toku bude zajištěno pomocí pohyblivé hradící 

konstrukce. Součástí rekonstrukce jezů bude i vybudování rybích přechodů, které umožní 

migraci ryb a vybudování vodáckých propustí pro splavnění jezů pro vodáky.  
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3.2 Opatření navržená na kanalizační síti: 

Ochrana kanalizační sítě v záplavovém území navazuje na návrh PPO na vodních tocích a 

zahrnuje zabezpečení kanalizace procházející záplavovým územím obetonováním potrubí 

nebo jeho rekonstrukcí (výměnou) a rekonstrukcí (výměnou) vstupních komínů do kanalizace 

se zabudováním vodotěsných poklopů nebo vytažením vodotěsných komínů nad úroveň Q100 

včetně opevnění násypů komínů. 

Ochrana kanalizační sítě před vniknutím Q100 vlivem zpětného vzdutí a před 

zaplavením zástavby dešťovými vodami. Stávající stav kanalizace byl prověřen v rámci 

zpracování GOmB. V místech s dostatečnou akumulační schopností kanalizační sítě jsou 

v šachtách před výústními objekty navržena hrazení bránící vniknutí říční vody do kanalizace, 

v případě malé akumulační schopnosti kanalizační sítě jsou navrženy čerpací stanice 

dešťových vod. 

3.3   Navržená PPO v jednotlivých etapách: 

V případě variantního řešení bude o finální podobě navržených PPO rozhodnuto podle 

aktuálního stavu ÚPmB, majetkoprávních vztahů, výsledků komunikace s vlastníky a z toho 

vyplývající proveditelnosti jednotlivých variant.  

PPO jsou popsána vždy ve směru po proudu řek: 

Etapa XI  (levý břeh Svratky, řkm cca 35,580 až 37,025, přepočítané staničení, pravý břeh 
Svitavy, řkm cca 3,341 až 4,543, tj. 1,445 + 1,202 = 2,647 km) 

Opatření na březích: Návrh PPO na levém břehu Svratky v úseku mezi mostem Uhelná a 

Svitavským náhonem předpokládá snížení příbřežního terénu a vytvoření bermy. GOmB 

respektuje existenci vlečky a z toho důvodu berma začíná až za mostem Uhelná (východně od 

něj), PB PPO předpokládá zrušení vlečky a protažení bermy západně od mostu Uhelná až do 

etapy VII. V části mezi železničním mostem a předpokládaným tělesem ŽUB tvoří část PPO 

úhlová zeď zavázaná do železničního mostu v délce cca 50 m a PPO pokračují 

protipovodňovým valem zavázaným do tělesa ŽUB. Dále pak PPO pokračují ŽB úhlovou zdí 

(v části bude koncipována jako opěrná zeď vyššího terénu nad sníženou bermou) až ke 

Svitavskému náhonu. Na Svitavském náhonu bude instalován stavidlový uzávěr. V definitivní 

podobě tohoto úseku PPO může dojít k určitým změnám v místě železniční vlečky a podle 

definitivní polohy ŽUB.  

V ulici Jeneweinova je navržena instalace ŽB úhlové zdi v délce cca 520 m respektující trasu 

kanalizačních sběračů, která bude zavázána do železničního náspu Přerovské trati, variantně 

budou PPO zajištěna pomocí mobilního hrazení (požadavek MČ Brno-jih). 

V hydrologické souvislosti s ochranou k.ú. Trnitá je nutno v rámci etapy XI provést i opatření 

na pravém břehu Svitavy. Na pravém břehu cca 500 m severně od mostu ulice Černovická je 

v PB PPO na základě výsledků hydraulického modelu nově navržena nízká zídka; v GOmB 

toto území chráněno není. V prostoru železničních mostů Přerovské tratě a severně od nich je 

navrženo vytvoření rozsáhlých berem s protipovodňovými hrázemi variantně zdmi 

doplněnými mobilním hrazením v souhrnné délce cca 550 m. Návrh PPO bude respektovat 

uložení kanalizačních sběračů. Výslednou podobu PPO v tomto úseku bude možno navrhnout 

až po odsouhlasení nové polohy komunikace I/41 ve směru na Faměrovo náměstí (dopravní 

plocha vedoucí územím je v aktuálně platném ÚPmB územní rezervou vedení tzv. 

Bratislavského přívaděče). 

Související opatření:  

Bude zkapacitněna lávka v řkm 4,292 (Svitava).  

Budou provedeny nutné přeložky IS (VN, vodovodu a sdělovacích kabelů).  

Opatření na kanalizační síti (povodí kmenové stoky B (Svratka) a D (Svitava)):  
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Povodí stoky B: budou vybudovány 2 odlehčovací komory, 4 hradidlové komory a 1 čerpací 

stanice. Odlehčovací komora OKB04 (stará Uhelná) bude ve výhledu zrušena. Bude 

instalována protipovodňová technologie do retenční nádrže (RN) Jeneweinova. 

Povodí stoky D: budou vybudovány 1 odlehčovací a 1 hradidlová komora. V délce cca 780 m 

jsou navrženy úpravy na kanalizační síti k zajištění její vodotěsnosti (cca řkm 3,400 až 3,900).  

V obou povodích budou provedeny úpravy kanalizačních výústí a osazení koncových klapek.  

Etapa XXI  (pravý břeh Svitavy, řkm cca 6,871 až 8,671, tj. 1,800 km) 

Opatření na březích: PPO etapy XXI začínají na pravém břehu řeky pod Maloměřickým 

mostem. Ve stísněném prostoru je navržena ŽB úhlová zeď až po vyústění Mlýnského náhonu 

(Husovický most = VMO). Mezi Husovickým mostem a jezem Husovice je v GOMB 

navržena hráz přisazená k pravému břehu, variantně (na základě žádosti MČ Brno-sever) je 

navrženo odsadit PPO a nahradit je zdí v místě současného oplocení (zídky) kolem areálu 

motorárny Zetor.  

V úseku mezi jezem Husovice a Zábrdovickým mostem je navržena ŽB úhlová zeď: v úseku 

mezi ulicemi Gargulákova a Svitavským nábřežím jsou navrženy dvě variantní trasy, a to 

trasa vedená vně plochy ostatní zeleně respektující ÚPmB, ale vedená přes soukromé 

pozemky a stávající zástavbu dílenskými areály nebo trasa vedená po pozemcích města, ale 

v rozporu s aktuálním ÚPmB. V navazujícím úseku podél Svitavského nábřeží je navržena 

ŽB úhlová zeď a variantně (v PB PPO) je její linie pomocí mobilního hrazení dotažená až k 

Zábrdovickému mostu. 

Související opatření:  

Bude zkapacitněna lávka v řkm 8,085. 

Budou provedeny nutné přeložky IS (silového kabelu DPmB, plynu a CZT).  

Opatření na kanalizační síti (povodí kmenové stoky D):  

Budou provedeny úpravy kanalizačních výústí, osazení koncových klapek.  

Budou vybudovány 3 odlehčovací komory, 2 hradidlové komory a 1 čerpací stanice. 

Etapa XXII  (levý břeh Svitavy, řkm cca 6,536 až 7,830, tj. 1,294 km) 

Opatření na březích: Podél areálu bývalé Zbrojovky (tj. levý břeh Svitavy mezi jezem 

Husovice a zábrdovickým mostem) se předpokládá odsazení linie PPO sníženou bermou se 

zelení. Zatímco GOmB předpokládá od jezu Husovice, v návaznosti na sníženou bermu, 

ochranu území odsazenou hrází v délce cca 800 m pokračující v prostoru zábrdovického 

kostela v úseku cca 100 m železobetonovou úhlovou zdí zavázanou do zábrdovického mostu, 

PB PPO respektuje aktuální návrh revitalizace areálu bývalé Zbrojovky, tj. na cca 100 m úsek 

protipovodňové hráze v prostoru jezu Husovice (shodný s GOmB) navazuje odsazenou 

úhlovou zdí s lokálním mobilním hrazením pro komunikační průtahy v souhrnné délce cca 

800 m, která  respektuje polohu velké průmyslové haly v areálu Zbrojovky. Úsek v prostoru 

zábrdovického kostela včetně navázání do zábrdovického mostu je shodný s GOmB. 

V prostoru soukromého areálu společnosti REVAP (tj. levý břeh Svitavy mezi zábrdovickým 

mostem a jezem Radlas) se předpokládá ochrana území PPO umístěným na břehu řeky; 

GOmB předpokládá vybudování protipovodňové hráze v délce cca 210 m, PB PPO respektuje 

soukromé vlastnictví areálu a navrhuje instalaci ŽB úhlové zdi v totožné délce respektující 

stávající oplocení areálu. 

Související opatření:  

Budou zkapacitněny lávky v řkm 5,075 a 6,163. 

Bude vybudována nová ocelová lávka přes Svitavský náhon.  

V řkm 7,658 je navrženo zkapacitnění mostu na ulici Dačického.  

Bude přeložen příhradový sloup VVN.  
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Opatření na kanalizační síti (povodí kmenové stoky E):  

V rámci správy GOmB se v roce 2015 otevřela koncepce odkanalizování v povodí kmenové 

stoky E a finální varianta návrhu opatření pro výhledový stav dosud není zpracována. PPO na 

kanalizační síti v povodí stoky E bude nutno uvést do souladu s finální variantou koncepce 

odkanalizování, tzn. nyní uvažovaná opatření doznají změn. V původním řešení bylo 

uvažováno s rekonstrukcí části kanalizace, úpravami kanalizačních výústí, osazením 

koncových klapek a s vybudováním hradidlových komor a čerpací stanice.  

V úseku Svitavy (řkm 6,536 až 7,830) jsou objekty na vodním toku, které dle GOmB nevyhoví Q100, 

ale jejich zkapacitnění je technicky i provozně velmi složité. Jedná se o silniční most na ulici 

Zábrdovická a železniční most v řkm 6,005. V průběhu povodňového nebezpečí budou pod 

nepřetržitým dohledem. 

Pro všechny etapy:  

V rámci přípravy investice budou vytipovány prostory pro uskladnění mobilního hrazení a 

určen jejich správce/provozovatel. Případná výstavba skladů mobilního hrazení není 

předmětem aktualizace IZ. 

3.4   Vyhodnocení vazeb na investice související: 

Etapy mohou být realizovány pouze za předpokladu, že protipovodňová opatření v nich 

obsažená zvýší nebo alespoň zachovají průtočnou kapacitu stanovenou pro město a zároveň 

nezvýší povodňové riziko dále po toku, tj. v obcích pod Brnem. Z toho důvodu zadal OÚPR 

MMB na jaře 2016 studii „Prověření ovlivnění průtoků povodně při realizaci prvních etap 

protipovodňové ochrany“ (zpracovatel ústav hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p., červen 

2016). Ze závěru studie vyplývá, že realizace etap VII a VIII zásadně neovlivní odtokové 

poměry na řece Svratce (za povodně Q100neovlivněné = 395m3/s bude ovlivnění stávajících 

definovaných hladin v k.ú. Trnitá a Komárov v řádu 4 cm). Následně však, při realizaci 

některé z etap XI, XXI nebo XXII už bude nutno na katastru města řešit náhradní prostory pro 

kompenzaci povodní; z toho důvodu je spolu s touto aktualizací připravován další investiční 

záměr na vybudování suché nádrže (poldru) na území MČ Brno-Chrlice (v GOmB označen 

jako etapa XXVI) a z důvodu zvětšování retenčních prostorů je žádoucí zahájit přípravu i 

dalších etap na řece Svratce mezi etapami VII, VIII a XI a etapou XXVI. 

4.       Vyhodnocení majetkových vztahů  

PPO budou realizovány na parcelách v těchto k.ú.: 

etapa XI Komárov, Trnitá, okrajově Černovice, Horní Heršpice, Štýřice 

etapa XXI Husovice, Zábrdovice, okrajově Maloměřice 

etapa XXII Zábrdovice, okrajově Husovice 

Aktualizace investičního záměru předpokládá umístění PPO přednostně na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Brna: 

Etapa XI 

Komárov 150/1, 183/1, 184, 186/1, 186/15, 186/16, 186/116, 480/1, 480/23, 480/25, 

480/26, 480/30, 480/36, 628/1, 628/11, 658/7, 658/9, 658/10, 958/1, 964/1, 965, 

968/3, 968/4, 969/1, 969/4 až 7, 970/1 až 4, 1001/1, 1001/2 

Trnitá 463/9 až 13, 482/45, 792/1, 792/3, 794, 800/1, 803, 804, 805/1, 806/12, 807/9, 

808/12, 810/7 

Horní Heršpice 2040/1, 2040/3, 2040/4 

Etapa XXI 

Husovice 592, 593, 740/1, 740/3 až 5, 746, 752/2, 942/3, 958/1, 961/4, 961/6, 962/1, 

962/2, 966/4 až 7, 966/9 

Zábrdovice 952/1, 1114/1 
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Maloměřice 1283/2 

Etapa XXII 

Zábrdovice 1137/1 

Husovice 595 

Realizací investice ale mohou být dotčeny parcely ve vlastnictví i jiných subjektů (ve výčtu 

uvedené pozemky se týkají všech variantních tras), a to:  

Etapa XI 

Komárov 476, 477, 479, 481/1, 481/1, 481/8 ČR-SŽDC, s.o. 

Komárov 628/9, 628/10, 628/12 FC Sparta Brno 

Komárov 657/1 ČR-ÚZSVM 

Komárov  150/2, 652, 656, 952, 954 až 956, 959, 960, 963 OFO 

Trnitá  768/3, 768/57 České dráhy, a.s. 

Trnitá  801/1, 801/2, 802/1, 802/2 ČSAD Brno Holding,a.s. 

Trnitá 941/1 ČR-ÚZSVM 

Černovice 1847/5, 2551/2, 2761 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Černovice 2551/3, 2764 ČR-SŽDC, s.o. 

Horní Heršpice 2039/1, 2039/3, 2039/5 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Štýřice  132 až 136, 191 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Etapa XXI 

Husovice 594/1, 960/1, 1060 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Husovice 966/1, 966/3 ČR-ÚZSVM + SMB 

Husovice 962/5 ČR-ÚZSVM + OFO 

Husovice 739 ČR-ÚZSVM 

Husovice 752/5, 752/12, 752/25, 752/26, 753/1, 753/6 až 8, 

772 až 774, 962/3 

OFO 

Husovice 752/1, 752/7, 752/10, 752/19 až 21, 752/27 Areál Dukelská s.r.o. 

Husovice 753/2 Royal Crystal s.r.o. 

Husovice 942/2, 956/4 Zetor, a.s. 

Zábrdovice  936 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Zábrdovice 1125/11 BIANKO s.r.o. 

Etapa XXII 

Zábrdovice 936, 1115 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Zábrdovice 1118/3, 1120, 1121/1 až 8, 1123/2 až 5, 1124/1, 

1124/3, 1125/1, 1125/12 až 15 

BIANKO s.r.o. 

Zábrdovice 1162, 1163/1, 1165/1, 1166 REVAP s.r.o. 

Zábrdovice 1137/5, 1159, 1160 Římskokatolická farnost u 

kostela Nanebevzetí 

Panny Marie 

Husovice 594/1, 594/2 ČR-Povodí Moravy, s.p. 

Husovice 596 BIANKO s.r.o. 

Pokud nedojde k dohodě s vlastníky, bude nutné tyto pozemky vykoupit s předpokladem 

nákladů na výkup ve výši cca 26.500 tis. Kč. 

Před realizací bude nutné prověřit pozemky z hlediska uplatnění možných restitučních 

nároků. 

5.       Ekonomické vyhodnocení investice včetně požadovaných ukazatelů, včetně  

        provozních nákladů  

Odhad výše celkových investičních nákladů (včetně 21% DPH) …..…… 657.750 tis. Kč 
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Z toho: odhad výše investičních nákladů etapy XI    .…….….…….…… 326.610 tis. Kč 

 odhad výše investičních nákladů etapy XXI    .…...….…….…… 167.610 tis. Kč 

 odhad výše investičních nákladů etapy XXII    …...….…….…… 163.530 tis. Kč 

Odhad výše provozních nákladů …………………… v současné době nelze odhadnout 

6.       Způsob zajištění finančních zdrojů 

Investice bude financována z rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna. 

V programovacím období 2014 – 2020 bude možno část investice spolufinancovat 

z prostředků OP Životní prostředí, prioritní osa 1: „Zlepšování kvality vod a snižování rizika 

povodní“, specifický cíl 1.3: „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“, s předpokladem 

dotace až 85% z uznatelných nákladů. Dotace bude možné čerpat jak v rámci individuálních 

soutěžních výzev, tak v rámci prostředků alokovaných ITI Brněnské metropolitní oblasti, kde 

ale alokace neodpovídá rozsahu zamýšleného IZ. 

7.   Nároky na energie, média a jejich zdroje 

Stavba po realizaci bude mít nároky na potřebu elektrické energie (technologie RN, 

stavidlových a odlehčovacích komor, elektromotory stavidlových uzávěrů, čerpadel apod.); 

jejich přesná specifikace a kapacitní potřeba energie bude upřesněna v dalších stupních PD. 

8.    Nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků 

Stavba si vyžádá trvalý zábor v plochách úhlových zdí, případně stavebních příprav pro 

mobilní hrazení.  

Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze krátkodobě v průběhu vlastní realizace (plochy 

zařízení staveniště, skládky materiálu apod. dle momentálních místních podmínek) a budou 

realizovány přednostně na pozemcích v majetku statutárního města Brna.  

9.        Závazné ukazatele investice (včetně 21% DPH) 

9.1  Odhad výše celkových investičních nákladů ………………….... 657.750 tis. Kč 

 Z toho: 

9.1.1  Odhad výše investičních nákladů etapy XI  ……………………. 326.610 tis. Kč 

9.1.2  Odhad výše investičních nákladů etapy XXI  …..………………. 167.610 tis. Kč 

9.1.3  Odhad výše investičních nákladů etapy XXII  …………………. 163.530 tis. Kč 

9.2  Odhad výše provozních nákladů ……………. v současné době nelze odhadnout 

9.3 Nároky na standard provedení  ……………………………….… standard 

10.        Upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace 

Realizace protipovodňových opatření je připravována na základě Memoranda o spolupráci při 

přípravě PPO statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí 

Moravy, s.p. (schváleno ZMB Z7/18 dne 17.05.2016). 

Prozatím žádná z etap aktualizace IZ není v souladu s platným ÚPmB. Protipovodňová 

opatření jsou ale součástí 41. a 42. souboru změn ÚPmB, s předpokladem schválení do 

poloviny roku 2018. 

Investiční záměr je souborem opatření, tzn. mnoha vzájemně na sebe navazujících i zcela 

nezávislých staveb. Z důvodu funkčnosti opatření bude připravován a realizován po 

jednotlivých etapách. Pořadí realizace bude dáno připraveností jednotlivých etap, 
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s předpokladem realizovat alespoň dvě z nich do konce roku 2023. Jednotlivé stavby / celky 

budou realizovány na základě územního rozhodnutí (nebude potřeba v případě rekonstrukcí 

některých mostů a lávek a dále dle rozhodnutí příslušného SÚ) a stavebního povolení.   

V rámci povolovacího procesu budou postupně a podle potřeby zpracovány dokumentace 

v rozsahu dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a dokumentace pro výběr 

zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění 

novely č. 63/2013 Sb.) a vyhláškou č. 230/2012 Sb., vše na podkladu IZ. 

Projektové dokumentace budou součástí investice. 

C.  GRAFICKÁ ČÁST 

GRAFICKÁ SCHÉMATA ETAP  
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ETAPA XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sever 

PP technologie  

RN Jenewinova 

Instalace 

stavidlového uzávěru  

na Svitavském náhonu 

Těleso ŽUB 

Rekonstrukce  

lávky řkm 4,292 

etapa XI 

Území dotčené 

stávající polohou tzv. 

Bratislavského 

přivaděče  

v platném ÚPmB 

Etapa XI 

možný rozliv při Q100 

PPO etapy XI 
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ETAPA XXI+XXII 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sever 

Etapa XXI 

možný rozliv při Q100   

Etapa XXII 

možný rozliv při Q100   

Rekonstrukce lávky řkm 8,085 

etapa XXI 

PPO etapy XXI 

Rekonstrukce lávky Dačického řkm 7,658 

etapa XXII 

Rekonstrukce lávky řkm 6,163 

etapa XXII 

Rekonstrukce lávky řkm 5,057 

etapa XXII 

PPO etapy XXII 
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D.   PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ INVESTICE (v tis. Kč) 

Poř. 
č. 

Náklady na činnosti  
(druhy investičních nákladů) 

Celkové 
náklady 

(včetně 21%DPH) 

Z toho 
zdroje města 

 
Z toho 

zdroje cizí 
 

1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby 70.090 70.090 - 

2. Náklady stavební části 500.870 500.870 - 

3. Náklady technologické části - - - 

4. Náklady na pořízení strojů a zařízení - - - 

5. Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek - - - 

6. Investiční náklady ostatní a vedlejší 26.490 26.490 - 

7. Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%) 60.300 60.300 - 

8. Investiční náklady celkem 657.750 657.750 - 

Poznámka: Položka č. 1 zahrnuje finanční prostředky na potřebné průzkumy (HG, IG …), 

zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, TDI, činnost koordinátora 

BOZP, náklady AD a jiné náklady na zabezpečení přípravy a realizace investice.  

Položka č. 2 zahrnuje finanční prostředky realizaci investice. Tyto nejsou prozatím 

členěny na stavební a technologickou část. V částce také nejsou započítány náklady na 

zřízení skladových prostor mobilního hrazení, pokud je bude nutno vybudovat. 

Položka č. 6 zahrnuje náklady spojené s vyrovnáním závazků vůči vlastníkům pozemků 

(zřízení služebnosti, dočasné nájmy atd.) a s výkupy pozemků. V této položce nebude 

uplatňováno DPH. 

V přehledu investičních nákladů není zohledněna možnost spolufinancovat investici z prostředků OP 

Životní prostředí. Dotace bude možné čerpat jak v rámci individuálních soutěžních výzev, tak v rámci 

prostředků alokovaných ITI Brněnské metropolitní oblasti, kde ale alokace neodpovídá rozsahu 

zamýšleného IZ. 

Z toho: 

ETAPA XI: 

Poř. 
č. 

Náklady na činnosti  
(druhy investičních nákladů) 

Celkové 
náklady 

(včetně 21%DPH) 

Z toho 
zdroje města 

 
Z toho 

zdroje cizí 
 

1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby 27.470 27.470 - 

2. Náklady stavební části 255.540 255.540 - 

3. Náklady technologické části - - - 

4. Náklady na pořízení strojů a zařízení - - - 

5. Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek - - - 

6. Investiční náklady ostatní a vedlejší 13.650 13.650 - 

7. Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%) 29.950 29.950 - 

8. Investiční náklady celkem 326.610 326.610 - 

ETAPA XXI: 

Poř. 
č. 

Náklady na činnosti  
(druhy investičních nákladů) 

Celkové 
náklady 

(včetně 21%DPH) 

Z toho 
zdroje města 

 
Z toho 

zdroje cizí 
 

1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby 23.020 23.020 - 

2. Náklady stavební části 124.410 124.410 - 

3. Náklady technologické části - - - 

4. Náklady na pořízení strojů a zařízení - - - 

5. Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek - - - 

6. Investiční náklady ostatní a vedlejší 4.850 4.850 - 

7. Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%) 15.330 15.330 - 

8. Investiční náklady celkem 167.610 167.610 - 
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ETAPA XXII: 

Poř. 
č. 

Náklady na činnosti  
(druhy investičních nákladů) 

Celkové 
náklady 

(včetně 21%DPH) 

Z toho 
zdroje města 

 
Z toho 

zdroje cizí 
 

1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby 19.600 19.600 - 

2. Náklady stavební části 120.920 120.920 - 

3. Náklady technologické části - - - 

4. Náklady na pořízení strojů a zařízení - - - 

5. Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek - - - 

6. Investiční náklady ostatní a vedlejší 7.990 7.990 - 

7. Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%) 15.020 15.020 - 

8. Investiční náklady celkem 163.530 163.530 - 

E.   PŘEDPOKLAD NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVEBNÍCH, NA PROVOZ 

INVESTICE (v tis. Kč) A NÁROKŮ NA PRACOVNÍ MÍSTA (počet pracovníků) 

Potřeba neinvestičních (provozních) prostředků 
Celkové 
náklady  

 

Z toho 
zdroje města 

 

Z toho 
zdroje cizí 

(provozovatelé 
PPO) 

Roční náklady na provoz investice  Nelze odhadnout - Nelze odhadnout 

- z toho zvýšení oproti stávajícímu stavu Nelze odhadnout - Nelze odhadnout 

Potřeba pracovníků Celkem Město     Cizí 

Celková potřeba pracovníků Nelze odhadnout - Nelze odhadnout 

- z toho vytvořená nová pracovní místa Nelze odhadnout - Nelze odhadnout 

Poznámka: V nákladech na provoz investice budou zahrnuty náklady na údržbu a úklid hrází, 

berem, úhlových zdí, lávek a dalších, servis, údržbu a energetickou potřebu 

technologických zařízení (protipovodňová technologie RN, elektromotory stavidlových 

uzávěrů a dalších) a náklady na údržbu, servis a uskladnění mobilního hrazení. Tato 

položka může činit podstatnou část provozních nákladů (nájmy, energetická potřeba 

skladů), ale doposud není určen provozovatel ani stanovena koncepce skladování 

mobilního hrazení. Proto v současné době nelze ani orientačně odhadnout provozní 

náklady investice. 

F.    PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PŘÍPRAVY A REALIZACE (v tis. Kč) 

 Celkem Rok 1 
(předp 2017) 

Rok 2 
(předp 2018) 

Rok 3 
(předp 2019) 

Rok 4 
(předp 2020) 

Rok 5 
(předp 2021) 

Rok 6 
(předp 2022) 

Investiční náklady 
(v tisících Kč) 

657.750 500 32.000 10.000 - 300.000 315.250 

Doba realizace  

(v měsících) 
58 12 12 6 6 12 10 

IZ předpokládá v roce 1 (předpoklad 2017) zahájení výběrového řízení na zhotovitele PD, zahájení 

MJP jednání, v roce 2 (předpoklad 3Q/2018) vydání ÚR, v roce 3 (předpoklad 1Q/2019) vydání SP a 

následně dopracování potřebné PD k zadání realizace stavby (PDPS) do konce 2Q/2019. V této fázi 

bude nutné zkoordinovat realizaci etap XI, XXI a XXII s realizací související investice, suchého poldru 

na katastru MČ Chrlice (etapa XXVI = předmět samostatného IZ). Realizace stavby může být 

zahájena až v návaznosti na realizaci etapy XXVI, jejíž dokončení lze předpokládat v roce 5 

(předpoklad 2Q/2021). Realizace etap XI, XXI a XXII pak může být dokončena v roce 6 (předpoklad 

4Q/2022). 
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G.  PRŮBĚH  PROJEDNÁVÁNÍ  IZ  

Útvar, komise, výbor Samostatné doporučující 
stanovisko 
(bez zásadních námitek) ze dne 

Jméno 

Dotčené odbory MMB:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Komise investiční RMB   

Poznámka: Stanoviska dotčených útvarů budou předložena k nahlédnutí před jednáním RMB. 
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H.  SCHVALOVACÍ  PROTOKOL  IZ  

Původní IZ byl schválen usnesením RMB č. R5/144 ze dne 11.05.2010. 

 

1. Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (žadatel) 

Jméno:  ………………………. 

Funkce: ……………………… 

Podpis: ……………………….. 

 

2. Návrh aktualizace IZ schválen v RMB 

usnesením RMB č. ……………….. 

ze dne .………………………..  

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB: 

Jméno:  ..………………………. 

Funkce:  .…..…………………… 

Podpis: .…..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


