Zápisu z povodňové prohlídky
Povodňová prohlídka byla provedena dne 30.9.2021 v obci Jimlín na vodním toku Hasina v úseku ř.km 8,915
(klenbový mostek) do ř.km 10,300 (hranice katastrů Jimlín, Opočno) na základě § 78 odst. 3 písm. c) zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
Povodňovou prohlídku organizoval dle § 79 odst. 2, písm. c) vodního zákona povodňový orgán obce s rozšířenou
působností (města) Louny.
Pro ochranu před povodněmi je prevence zásadní, proto byla provedena povodňová prohlídka způsobem podrobné
terénní prohlídky s pořízením fotodokumentace. Všichni zúčastnění obdrží výtisk zápisu z povodňové prohlídky.
Ti zúčastnění, u kterých byly prohlídkou zjištěny závady na jejich majetku, se vyjádří, které závady odstraní ve své
kompetenci a následně zpracují harmonogram odstranění závad, který předloží Povodňovému orgánu.
K odstranění dalších závad vyzve povodňový orgán obce vlastníky pozemků a staveb podle § 72 odst. 3 vodního
zákona a v případě, že nebudou na základě výzvy závady odstraněny, uloží tuto povinnost rozhodnutím.
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Povodí Ohře, s.p. V celé trase prohlídky tzn. v ř. km 8,915 – 10,300 bude provedeno
vyřezání náletových dřevin a křoví z průtočného profilu koryta toku a
bude posekán levý břeh mezi obcemi Opočno – Jimlín v ř. km 9,700 –
10,300.
Údržba porostů bude provedena ve dvou etapách:
8,915 – 9,700 / do 03/2022 (klenbový mostek – mostek ke mlýnu)
9,700 – 10,300 / do 12/2021 (mostek ke mlýnu – Opočno)
Povodí Ohře, s.p. Vyčištění koryta toku v ř.km 9,950 – 9,960 v tomto profilu byla
vybudována nelegální přehrážka a došlo k zanesení zdrže
sedimentem.
Obec Jimlín
V ř.km 9,930 – 9,980 bude provedena údržba levobřežní hrázky.
Bude stržena vrchní vrstva s travním drnem, hrázka bude dosypána
do úrovně v návaznosti na pokračující hrázku a bude následně oseta.
Po posečení, viz bod č. 11, bude provedena revize ochranné hráze a
stejným způsobem budou sanovány případné průlehy.
Obec Jimlín
Na pravém břehu Hasiny v ř. km 9,800 – 10,000 bude po projednání
s uživatelem zemědělských pozemků p. Václavem Davidem
odstraněn val, který brání rozlití povodňových průtoků na pravý
břeh.
Obec Jimlín
Obec Jimlín svolá jednání s uživateli sousedních pozemků (Jaroslav
Líšťanský, Libuše Mrázová, Václav David) za účasti zástupce povodí
Ohře. Následně budou projednány možnosti odběru vody z koryta
toku tak aby nedocházelo k poškozování ochranné hrázky,
nepovoleným zásahům do koryta toku a ke škodám na majetku
třetích osob.
Dřevěná lávka / bude odstraněno
Základní
organizace
Dřevěná lávka – poškozená velkou vodou / bude odstraněno
Českého
Hrazení v korytě toku - jedná se o nelegální hrazení koryta toku
zahrádkářského
spojené s odběrem závlahové vody. Hrazením dochází k zanášení
svazu Jimlín
koryta, zvedání nivelety dna a následně snižování kapacity koryta.
V důsledku vybudování hrazení došlo k poškození břehů a opevnění
koryta, které spravuje Povodí Ohře, s.p. Původce odstraní hrazení,
uvede břehy do původního stavu a opraví konstrukce opevnění
(úprava břehů a oprava opevnění bude předjednána se zástupcem
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Povodí Ohře, s.p. , Petr Bem, tel: 728 054 346)
Obec Jimlín
Lávka pod silničním mostem v ř.km ….. Nosná konstrukce z ocelové
trubky uložená na zděných pilířích zasahujících do průtočného
profilu s pochozími rošty. Lávka se nachází v blízkosti silničního
mostu a její konstrukce zasahují do průtočného profilu – bude
odstraněna.
Obec Jimlín
V rámci povodňové prohlídky byla zmapována trasa dešťové
kanalizace. Po provedení údržbových prací na ochranné hrázi bude
za povodňových průtoků prověřeno, zda voda vzdutá do dešťové
kanalizace z VT Hasiny neprosakuje netěsnými spoji do prostoru za
ochrannou hrázkou.
Josef Žižka
Dřevěná lávka s oplocením – lávka je ve velmi špatném stavu a její
nosné prvky jsou dodatečně podkládány. Tyto konstrukce zasahují
do průtočného profilu toku. Nosné prvky budou vyměněny a
osazeny tak, aby žádná z konstrukce mostu nezasahovala do
průtočného profilu koryta toku. Oplocení na mostku bude
nahrazeno jednostranným zábradlím.
Václav Trubač
Dřevěná lávka v havarijním stavu – bude odstraněna
Obec Jimlín /
Chráničky u betonové lávky zasahují do průtočného profilu koryta
správce vedení
toku. Zjistit účel chrániček (vlastníka). V případě, že chráničky nejsou
využívány, budou odstraněny. Pokud jsou funkční, budou v případě
budoucí rekonstrukce uloženy pod dno koryta toku.
Obec Jimlín
Ochranná hrázka je vodním dílem, které podléhá pravidelným
kontrolám. Okolí hrázky musí být přehledné a musí být možné
okamžitě odhalit její poruchy. Obec Jimlín provede základní údržbu
ochranné hrázky, která se nachází na pozemku v jejím majetku.
Údržba bude spočívat ve vyřezání nevhodných porostů a následně
v periodickém sečení hrázky 2 x za rok. Další postup bude projednán
s VÚ Města Louny.
Povodí Ohře, s.p. Správce toku bude provádět periodické údržby vodního toku v úseku
mezi obcemi Jimlín a Opočno. Sečení břehů a péče o břehové
porosty.
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Závěr:
Povodňová prohlídka byla zaměřena zejména na překážky, které by mohly negativně ovlivnit průběh povodně, tj.:
neudržované břehy, náletové dřeviny, drobné stavby bez stavebního povolení na březích, snadno odplavitelný
materiál a předměty na březích, překážky v toku (chráničky v průtočném profilu vodního toku), lávky, mostky,
nepovolené odběry vody z vodních toků a případné další závady. Dále byla provedena kontrola historické ochranné
hrázky na levém břehu Hasiny, která již jako celek neplní svou funkci.
Povodňový orgán obce vyzve vlastníky k odstranění nalezených závad. Závady odstraní ti, kteří jsou určeni v tabulce
v kolonce „vlastník“. Vyzvaní předloží povodňovému orgánu obce harmonogram odstranění nedostatků do
19.11.2021.
Zapsal: Petr Bem, dne 12.10.2021
Přílohy:
Kopie prezenční listiny
Fotodokumentace
Situace

