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INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně
Křečkovice

Kraj:
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Ing. Foukal, Povodí Moravy,s.p. – provoz Zlín
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.

Základní údaje
Název stavby

: Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975,
oprava koryta a stupně Křečkovice
Vodní tok
: Haná
Místo stavby – obec/ k.ú.
: Vyškov/Vyškov
Obec s rozšířenou působností : Vyškov
Kraj
: Jihomoravský
Stupeň dokumentace
: investiční záměr
Číslo hydrolog. pořadí
: 4-12-02-0180
Účel stavby
: Oprava koryta VVT Haná vč. odstranění
nánosů a oprava stupně Křečkovice
Číslo stavby
:
Číslo HM
: HM 231 525, HM 231 550
Investor
: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,
602 00 Brno

2.

Časový plán výstavby
Zahájení výstavby
Ukončení výstavby

3.

:
:

06 /2020
09 /2020

Popis současného stavu
Jedná se o upravené koryto VVT Haná a o betonový stupeň Křečkovice
v k.ú. Vyškov. Začátek řešeného úseku se nachází v km 31,305 (silniční
most ulice Tyršova), konec je v km 31,975 (most ulice Joklova).
Úprava Hané je tvořena lichoběžníkovým korytem s proměnlivým sklonem
svahů 1:1,5 až 2. Dno má šířku cca 6,0 m. Opevnění je provedeno
kamennou dlažbou na sucho opřenou o kamennou patku.. Koryto VVT je
v současné době částečně zaneseno nánosem, opevnění je pomístně
porušeno.
Betonový stupeň Křečkovice (dříve pohyblivý jez) sloužil jako vzdouvací
objekt pro mlýn a poté pro MVE. V současné době plní funkci pevného
spádového stupně o výšce cca 2,7 m. Nad stupněm na pravém břehu je
betonová zeď o délce cca 16 m a na levém 14 m. Pod stupněm jsou zdi o
délce pravý břeh cca 16 m a levý břeh 25 m. Koruny zdí jsou opatřeny
ocelovým zábradlím. Součástí stupně je také betonová lávka. Přepadová
plocha stupně je poškozená. Na pilířích a opěrných zídkách jsou kaverny
zasahující hlouběji do betonové konstrukce. Koryto nad stupněm i pod
stupněm je silně zaneseno nánosy.

Účel stavby

4.

Oprava koryta VVT Haná ve Vyškově včetně odstranění nánosů a oprava
betonového stupně Křečkovice včetně navazujících zdí.
Výchozí podklady

5.

- fotodokumentace z prohlídky
- katastrální mapa se zákresem
- PD Jez Křečkovice – celková oprava
- PD Úprava Hané ve Vyškově I. a II. etapa
- mapa 1:10 000 se zákresem
Návrh technického řešení stavby

6.

7.

V rámci akce bude provedeno:
zaměření příčného a podélného profilu toku v zájmovém úseku
odstranění náletových dřevin z koryta toku
oprava opevnění koryta vodního toku, odstranění nánosu
oprava přelivné plochy betonového stupně Křečkovice
oprava nábřežních zdí nad a pod stupněm Křečkovice
oprava lávky včetně schodiště
oprava a nátěr ocelových konstrukcí
odstranění nánosů z prostoru pod a nad stupněm Křečkovice
zpětné osetí narušeného zatravnění
Požadavky na zpracování PD
Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a
projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu. Pozn. Součástí
projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu
do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb..

8.

Předpokládaný finanční náklad
Odhad nákladů realizace stavby bude
vypracované projektové dokumentace.

9.

upřesněn

až

na

základě

Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce
Vlivem stávajících nánosů sedimentu je snížena celková kapacita
průtočného profilu toku pod a nad stupněm Křečkovice, jejich odstraněním
dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů z intravilánu
města Vyškov. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta a
zabránění povodňových škod vzniklých při případném vybřežení v období
zvýšených průtoků. Opravou zdí a betonových částí stupně dojde ke
stabilizaci koryta VVT Haná.

10.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované
řešení dotýká
Vlastní stavba se nachází na těchto pozemcích v k.ú.Vyškov:
p.č. 3599/25, 3599/26, 3599/34, 3599/35, 3599/33, 3599/27, 3599/1 –
vodní plocha, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.
p.č. 3599/31, 3599/30, 3599/29 – vodní plocha, Město Vyškov
Realizací akce nedojde k žádnému trvalému záboru, požadované stavební
úkony budou probíhat ve stávajícím upraveném korytě toku.

11. Vliv stavby na životní prostředí
Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:
Situace širších vztahů
Přehledná situace
Fotodokumentace

Situace širších vztahů

Přehledná situace

Z.Ú. km 31,305
K.Ú. km 31,975
333331,975

Stupeň Křečkovice

