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List č: 1 ‐ Bor

Obec je ohro
d svažitých p
ražské“. Při t
v ulicích Hos
lavní komun
u ulicí k Pražs

Celkové nákl
BR1 ‐ 106 10

Celkové škod

List č: 2 ‐ Bor

Obec je zapla
braňující zap

Celkové nákl
BO1 – 843 40

Celkové škod

List č: 3 ‐ Čej

Obec je zapla
í (ČE1 – ČE5)

Celkové nákl
ČE1 – 792 60
= celkem 12 

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

3.a.  E

ole jsou pom
povodňových

rek 

ožena vtokem
pozemků z lo
tomto vniku 
sínské a U šk
ikace kde do
ské s již částe

lady na vybu
00 Kč, BR2 ‐ 9

dy = 2 250 00

ršov nad Vlt

avována Vlta
plavení danýc

lady na vybu
00 Kč, BO2 –

dy = 2 855 70

jkovice 

avována Deh
) zabraňující 

lady na vybu
00 Kč, ČE2 ‐ 8
000 600 Kč 

dy = 9 160 60

ozšířenou působn

                    

konomick

ocí jednodu
h škod) zhod

m extraviláno
okality Dehuť
extravilánov
olky. Částečn
ochází k přer
ečným odtok

dování PPO:
93 800 Kč, BR

00 Kč 

avou 

avou. Jsou zd
ch lokalit až d
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htářským pot
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00 Kč 
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u do koryta 

Kč, BR5 ‐ 51

celkem dvě 
min. Q50 s bez

324 900 Kč 

de navrženo c
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000 Kč, ČE4 –

                   Statut
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em k pečova
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ě Q50 s bezp
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List č: 4, část

Město České
vodňová och
břehu (VP1 ‐

Celkové nákl
VL0 ‐ 12 510 
VP2 ‐ 3 046 8
= celkem 28 

Celkové škod

List č: 4, část

V této části j
é stoce jsou n
(MP1 ‐ MP7)

Celkové nákl
ML1 ‐ 200 00
‐ 70 000 000
366 000 Kč =

Celkové škod

List č: 4, část

V této části j
udolfovském 
rovni Q100. 

Celkové nákl
DP1 ‐ 8 000 0
var. B ‐ MP1 
HP1 ‐ 2 100 

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

t 1. ‐ České B

é Budějovice 
rana na Vlta
‐ VP4). Zde z

lady na vybu
 000 Kč, VL1 
800 Kč, VP3 ‐
342 800 Kč 

dy = 82 913 2

t 2. ‐ České B

e řešena pro
navrženy celk
). Zde zmíně

lady na vybu
00 Kč, ML2 ‐ 
0 Kč, MP3 ‐ 2
= celkem 138

dy = 262 132

t 3. ‐ České B

e řešena pro
potoce (RP1

lady na vybu
000 Kč, DP2 
‐ 78 600 000
000 Kč = cel

dy =  120 000

ozšířenou působn

                    

Budějovice 

je zaplavová
vě. Jsou celk
míněná opat

dování PPO:
‐ 1 959 700 
‐ 500 000 Kč,

200 Kč 

Budějovice 

otipovodňová
kem 4 opatře
ná opatření j

dování PPO:
3 447 900 Kč
28 000 000 K
8 298 200 Kč

2 700 Kč 

Budějovice 

otipovodňová
1) a Hodějovi

dování PPO:
‐ 11 120 000
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0 000 Kč 
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                   Statut

                    

ou. V části 1
břehu (VL0 
n. úrovni Q10

3 ‐ 3 333 700
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0 Kč, VP1 ‐ 2 
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5 v úrovni Q
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1 ‐ 3 674 000
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List č: 5 ‐ Dív

Významněji o
u na stoce p
kace, kdy vyš
ekapacitní a
ánových vod 
tostí osady př

Celkové nákl
ČL1 ‐ 384 40

Celkové škod

List č: 6 ‐ Dří

V této části j
ice a Záblatíč
Zde zmíněná

Celkové nákl
MA1 ‐ 38 000
RA4 ‐ 53 500
‐ v celkových
společnost Č

Celkové škod

List č: 7 ‐ Hlu

V této části j
o lokality jsou
HL1, HL2) a 3
2). Zde zmíně

Celkové nákl
HL1 ‐ 300 00
= celkem 7 6

Celkové škod

Celkové nákl
BL1 ‐ 3 700 0

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

včice 

ohroženou o
rovedeny vo
šší násyp této
 voda je zpět
do osady pr
řed častým o

lady na vybu
0 Kč, ČL2 ‐ 5

dy = 2 500 00

íteň 

e řešena pro
čko ‐ zastávk
á opatření jso

lady na vybu
0 000 Kč, ST1
0 Kč = celkem
h nákladech n
ČEPS a.s. 

dy = 2 850 00

uboká nad V

e řešena pro
u zaplavován
 na břehu pr
ěná opatřen

lady na vybu
00 Kč, HL2 ‐ 1
624 900 Kč 

dy = 26 788 6

lady na vybu
000, BL2 ‐ 1 1

dy = 14 928 4

ozšířenou působn

                    

osadou Česká
odní nádržky,
o odbočky tv
tně vzdouvá
obíhá v seve
ohrožením e

dování PPO:
61 400 Kč = c

00 Kč 

otipovodňová
ka ČD (RA1 ‐
ou navržena 

dování PPO:
1 ‐ 500 000 K
m 942 900 Kč
není započte

00 Kč 

ltavou 

otipovodňová
ny Vltavou. V
ravém (HP1‐
í jsou navrže

dování PPO 
1 327 000 Kč,

600 Kč 

dování PPO 
118 900 Kč =

400 Kč 

ností České Budějo
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voří její těles
na při povod
erní a východ
xtravilánový

: 
celkem 945 8

á opatření v
RA4), které 
v min. úrovn

: 
Kč, RA1 ‐ 92 0
č  
eno 38 000 0

á ochrana m
V Hluboké na
HP3). V Bavo
ena v úrovni 

‐ Hluboká na
, HP1 ‐ 601 3

‐ Bavorovice
= celkem 4 81

ovice“ 

            

                    

adou protéká
vším střední n
o hráze, je p
dni s následk
dní části osad
ými vodami a

800 Kč 

osadách Ma
spadají do sp
ni Q50. 

000 RA2 ‐ 16

000 Kč (MA1)

města Hlubok
ad Vltavou js
orovicích pak
Q20 resp. Q50

ad Vltavou:
300 Kč, HP2 ‐

e: 
18 900 Kč 

                   Statut

                    

á bezejmenn
nádrž před o
roblémová. 
em vybřežen
dy. Cílem je z
a to aspoň na

alešice (MA1
právy pod ob

66 300 Kč, RA

) ‐ investorem

á nad Vltavo
ou navržena
k 2 opatření 

0. 

‐ 3 521 100 K

tární město Česk

         

ná stoka. V ho
odbočkou mí
Přeliv středn
ní do zástavb
zajištění och
a úrovni Q20 a

1), Strachovic
bec Dříteň.  

A3 ‐ 131 100 

m této akce j

ou a osady B
a 2 opatření n
na levém bř

Kč, HP3 ‐ 1 87

ké Budějovice 

 

orní části 
ístní 
ní nádržky je 
by. Přítok 
rany 
až Q50. 

ce (ST1), 

Kč, 

je 

avorovice. 
na levém 
ehu Vltavy 

75 500 Kč 
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List č: 8 ‐ Hrd

V této části j
é a odehrává 
ánových vod 

Celkové nákl
HR1 ‐ 3 955 5
HR5 ‐ 2 220 0
= celkem 30 

Celkové škod

List č: 9 ‐ Kom

V této části j
vány Stropnic
řicích je navr

Celkové nákl
KO1 ‐ 435 00

Celkové škod

Celkové nákl
PA1 ‐ 376 00
PA6 ‐ 12 000

Celkové škod

List č: 10 ‐ Li

V této části j
ánových vod 
h korytem a p

Celkové nákl
LB1 ‐ 3 786 0

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

dějovice 

e řešena pro
se v kombin
z polních po

lady na vybu
500 Kč, HR2 
000 Kč, HR6 
036 100 Kč 

dy = 35 050 0

mařice 

e řešena pro
cí, osada Paš
rženo jedno o

lady na vybu
00 Kč 

dy = 541 100

lady na vybu
00 Kč, PA2 ‐ 1
0 000 = celke

dy = 19 250 0

bín 

e řešena pro
na severu o
přivádí zápla

lady na vybu
000 Kč = celk

dy = 900 000

ozšířenou působn

                    

otipovodňová
naci rozvodně
ozemků nad o

dování PPO:
‐ 150 000 Kč
‐ 797 000 Kč

000 Kč 

otipovodňová
šinovice pak 
opatření (KO

dování PPO 

0 Kč 

dování PPO 
1 152 900 Kč
m 15 140 50

000 Kč 

otipovodňová
bce v oblasti
vu do obce s

dování PPO:
kem 3 786 00

0 Kč 

ností České Budějo

       272.    

                    

á ochrana ob
ění vodních t
obcí. Zde zm

: 
č, HR3 ‐ 11 42
č, HR7 ‐ 3 397

á ochrana ob
Stropnicí, Sv

O1), v osadě 

‐ Komařice:

‐ Pašinovice
, PA3 ‐ 243 2
00 Kč 

á ochrana ob
i „staré štěpá
s ohrožením 

: 
00 Kč 

ovice“ 

            

                    

bce Hrdějovi
toků Vltavy, 

míněná opatře

23 400 Kč, H
7 700 Kč, HR

bce Komařic
vinenským a 
Pašinovice p

: 
200 Kč, PA4 ‐

bce Libín.  O
ánovské cest
cca šesti při

                   Statut

                    

ce. Povodňo
potoka Kyse
ení jsou navr

R4 ‐ 3 616 00
R8 ‐ 476 500 

e a osady Pa
Pašinovickým
ak opatřeníc

‐ 1 136 500 K

bec je ohrož
ty“. Cesta se 
lehlých nem

tární město Česk

         

ové ohrožení
elá Voda a př
ržena v min. 

00 Kč,  
Kč, HR9 ‐ 4 0

ašinovice. Ko
m potokem.
ch 6 (PA1 ‐ P

Kč, PA5 ‐ 231

ována vtoke
e stává při int
movitostí.  

ké Budějovice 

 

í obce je 
řítoku 
úrovni Q50.

000 000 Kč 

mařice jsou 

A6). 

1 900 Kč, 

em 
tenzivních 
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List č: 11 ‐ Liš

Město je ohr
uktuře obce, 
ic v lokalitě B
lokality se dě
á opatření jso

Celkové nákl
LŠ1 ‐ 959 000

Celkové škod

List č: 12 ‐ Li

V této části j
ánových vod 
tak z hledisk

Celkové nákl
LI1 ‐ 11 626 3
LI6 ‐ 4 693 30

Celkové škod

List č: 13 ‐ N

V této části j
ovského pot
m ploch před
ování bytový

Celkové nákl
NE1 ‐ 1 171 8

Celkové škod

List č: 14 ‐ Pi

V této části j

Celkové nákl
PI1 ‐ 3 830 0
= celkem 21 

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

šov 

rožováno vto
problém je z
Benátky a Na
ěje částečně
ou navržena 

lady na vybu
0 Kč = celkem

dy = 2 850 00

tvínovice 

e řešena pro
a vybřežením
ka vtoku extr

lady na vybu
300 Kč, LI2 ‐ 
00 Kč, LI7‐ 2 

dy = 27 350 0

eplachov 

e řešena pro
toka. Zaplave
devším stodo
ých podlaží n

lady na vybu
800 Kč, NE2 

dy = 600 000

ištín 

e řešena pro

lady na vybu
00 Kč, PI2 ‐ 3
020 000 Kč 

dy = 2 000 00

ozšířenou působn

                    

okem extravi
zaznamenán
a Štěpnicích.
ě přes komun
v min. úrovn

dování PPO:
m 959 000 Kč

00 Kč 

otipovodňová
m Litvínovick
ravilánových 

dování PPO:
337 000 Kč, 
440 800 Kč, 

000 Kč 

otipovodňová
ením je v obc
ol, někde u c
nedochází. Cí

dování PPO:
‐ 338 800 Kč

0 Kč 

otipovodňová

dování PPO:
3 080 000 Kč

00 Kč 

ností České Budějo

       273.    

                    

ilánových vo
n u nového ZT
. Jedná se o p
nikaci Třída 5
ni Q50 

: 
č 

á ochrana ob
kého potoka
vod v úrovn

: 
LI3 ‐ 215 90
LI8‐ 1 318 4

á ochrana ob
ci ohroženo v
cca dvou nem
ílem je ochra

: 
č, NE3 ‐  = ce

á ochrana ob

: 
č, PI3 ‐ 2 370

ovice“ 

            

                    

od, které půs
TV v západní
přetékání vo
5. května smě

bce Litvínovi
. Cílem je oc
ni Q50. 

0 Kč, LI4 ‐ 25
00 Kč, LI9 ‐ 1

bce Litvínovi
více nemovit
movitostí se 
ana obce, jej

lkem 1 510 6

bce Pištín a o

000 Kč, PI4 

                   Statut

                    

obí problém
í části Lišova
d od výše lež
ěrem do Hor

ce.  Obec je 
hrana obce a

50 000 Kč, LI5
1 740 900 Kč 

ce.  Obec je 
tostí (zaplave
opakuje zapl
í zástavby na

600 Kč 

osady Češňov

‐ 2 740 000 K

tární město Česk

         

my především
a při příjezdu
žícího rybník
rního rybníka

ohrožována 
a její zástavb

5 ‐ 380 000 K
= celkem 23

ohrožována 
ení však jen 
lavení sklepů
a potoku. 

vice.   

Kč, PI5 ‐ 9 00

ké Budějovice 

 

m na 
 od Českých 
ka Čekal. 
a. Zde 

vtokem 
by jak na 

Kč, 
3 002 600 Kč

vybřežením
mělkým 
ů). 

00 000 
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List č: 15 ‐ Pl

V této části j
e navržena 2 

Celkové nákl
PL1 ‐ 60 000 

Celkové škod

List č: 16 ‐ Pl

V této části j
avrženo celk
čnostním pře

Celkové nákl
PV1 ‐ 2 562 0
= celkem 5 5

Celkové škod

List č: 17 ‐ Ro

V této části j
de navržena 
čnostním pře

Celkové nákl
RO1 ‐ 9 598 0

Celkové škod

List č: 18 ‐ Ru

V této části j
na nemovito

Celkové nákl
RU1 ‐ 850 00

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

laná 

e řešena pro
opatření (PL

lady na vybu
Kč, PL2 ‐ 1 0

dy = 4 491 50

lav 

e řešena pro
em 6 opatře
evýšením. Op

lady na vybu
000 Kč, PV2 ‐
584 700 Kč 

dy = 75 835 2

oudné 

e řešena pro
celkem 3 op
evýšením. 

lady na vybu
000 Kč, RO2 

dy = 35 683 9

udolfov 

e řešena pro
ostí v dotčen

lady na vybu
00 Kč, RU2 ‐ 2

dy = 2 000 00

ozšířenou působn

                    

otipovodňová
L1, PL2) zabra

dování: 
050 000 Kč = 

00 Kč 

otipovodňová
ní (PV1 ‐ PV6
patření PV6 l

dování PPO:
‐ 800 000 Kč,

200 Kč 

otipovodňová
atření (RO1 ‐

dování PPO:
‐ 520 000 Kč

900 Kč 

otipovodňová
ém úseku na

dování PPO:
200 000 Kč =

00 Kč 

ností České Budějo

       274.    

                    

á ochrana ob
aňující zapla

celkem 1 11

á ochrana ob
6) zabraňujíc
lze řešit pytlo

: 
, PV3 ‐ 350 0

á ochrana ob
‐ RO3) zabra

: 
č, RO3 ‐ 411

á ochrana m
ad silničním m

: 
= celkem 1 05

ovice“ 

            

                    

bce Planá. D
vení daných

10 000 Kč 

bce Plav. Doc
cí zaplavení d
ováním. 

000 Kč, PV4 ‐

bce Roudné.
aňující zaplav

000 Kč = cel

města Rudolfo
mostem v Hl

50 000 Kč 

                   Statut

                    

ochází zde k 
lokalit. 

chází zde k z
daných lokal

‐ 418 300 Kč,

Dochází zde
vení daných l

kem 10 529 

ov a jeho mís
linsku na náv

tární město Česk

         

 zaplavování

zaplavování o
it až do úrov

, PV5 ‐ 1 454

e k zaplavová
lokalit až do 

000 Kč 

stní část Hlin
vrhovou pov

ké Budějovice 

 

í od Vltavy. 

od Malše a 
vně Q50 

4 400 Kč,  

ání od Malše
úrovně Q50 

nsko. Cílem 
vodeň Q20. 

e 



„Koncepce p

 

VH TRES spo

L
 
V

Sedlec. C
 
C
L
 
C
 
 
L
 
V

v dotčen
s bezpeč

 
C
S
 
C
 
 
L
 
V

jsou zde 
s bezpeč

 
C
V
 
C
 
 
L
 
V

nemovit
zaplavov

 
C
Z
 
 
C
 
 
 
 
 
 

protipovodňové o

ol. s r.o.  

List č: 19 ‐ Se

V této části j
Cílem je ochr

Celkové nákl
LL1 ‐ 1 030 0

Celkové škod

List č: 20 ‐ St

V této části j
ném kritickém
čnostním pře

Celkové nákl
ST2 ‐ 1 500 0

Celkové škod

List č: 21 ‐ Vi

V této části j
navržena ce

čnostním pře

Celkové nákl
VI1 ‐ 6 264 0

Celkové škod

List č: 22 ‐ Zá

V této části j
tostí vtokem 
vání je zde na

Celkové nákl
ZV1 ‐ 548 50
= celkem 11

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

edlec 

e řešena pro
rana nemovi

lady na vybu
000 Kč, LL2 ‐ 

dy = 4 500 00

trýčice 

e řešena pro
m úseku prot
evýšením. 

lady na vybu
000 Kč, ST3 ‐ 

dy = 4 500 00

idov 

e řešena pro
elkem 4 opat
evýšením. 

lady na vybu
000 Kč, VI2 ‐ 5

dy = 3 154 81

ávraty 

e řešena pro
extravilánov
avrženo celk

lady na vybu
00 Kč, ZV2 ‐ 1
1 591 800 Kč 

dy = 5 200 00

ozšířenou působn

                    

otipovodňová
tostí až do ú

dování PPO:
270 400 Kč =

00 Kč 

otipovodňová
ti zaplavení o

dování PPO:
713 300 Kč, 

00 Kč 

otipovodňová
tření (VI1 ‐ V

dování PPO:
5 366 600 Kč

12 Kč 

otipovodňová
vých vod běh
kem 5 opatře

dování PPO:
132 500 Kč, Z

00 Kč 

ností České Budějo

       275.    

                    

á ochrana os
úrovně Q50 s 

: 
= celkem 1 30

á ochrana ob
od Babickéh

: 
ST4 ‐ 164 50

á ochrana ob
I4) zabraňují

: 
č, VI3 ‐ 897 4

á ochrana ob
hem intenziv
ení (ZV1 ‐ ZV5

: 
ZV3 ‐ 819 800

ovice“ 

            

                    

sady Lékařov
bezpečnostn

00 400 Kč 

bce Strýčice.
o potoka a e

00 Kč, ST5 ‐ 1

bce Vidov. D
ící zaplavení 

400 Kč, VI4 5

bce Závraty. 
vních a příval
5). 

0 Kč, ZV4 ‐ 11

                   Statut

                    

va Lhota ve s
ním převýšen

 Cílem je och
extravilánový

121 600 Kč = 

ochází zde k
daných loka

592 900 Kč =

Dochází zde
ových srážek

1 000 Kč, ZV5

tární město Česk

         

správním obv
ním. 

hrana nemov
ých vod až do

= celkem 2 49

k zaplavování
alit až do úro

= celkem 18 

e k zaplavová
k. Proti tomu

5 ‐ 80 000 Kč

ké Budějovice 

 

vodě obce 

vitostí 
o úrovně Q20

99 400 Kč 

í od Malše a 
vně Q50 

120 900 Kč

ání 
uto 

č 

0 
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List č: 23 ‐ Ža

V této části j
kého potoka
ovně Q50 s b

Celkové nákl
ZA1 ‐ 280 00
= celkem 5 2

Celkové škod

ochrany obce s ro

                  

abovřesky 

e řešena pro
 a je zde nav
bezpečnostn

lady na vybu
00 Kč, ZA2 ‐ 1
206 800 Kč 

dy = 10 054 0

ozšířenou působn

                    

otipovodňová
vrženo celkem
ím převýšen

dování PPO:
1 047 400 Kč,

000 Kč 

ností České Budějo

       276.    

                    

á ochrana ob
m 5 opatřen
ním. 

: 
, ZA3 ‐ 1 214

 

ovice“ 

            

                    

bce Vidov. D
í (ZA1 ‐ ZA5)

4 800 Kč, ZA4

                   Statut

                    

ochází zde k
 zabraňující 

4 ‐ 864 400 K

tární město Česk

         

k zaplavování
zaplavení da

Kč, ZA5 ‐ 1 80

ké Budějovice 

 

í od 
aných lokalit 

00 200 Kč 
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3.b. V

V této kapito
vým územím
ové objekty,
ostranství ja

lokalita 

boká nad Vlt

Opatovice 

Bavorovice

eské Budějov

vice (okolí Št
mlýnu) 

Planá 

ršov nad Vlta

ové škody na

lokalita 

Římov 

ová osada „K

osada Ham

atová osada 
Pískách“ 

Doudleby 

vá osada „Ha

Plav 

Vidov 

Roudné 

eské Budějov

ové škody na

ce: 

lokalita 

vá osada „U M

ová osada „D

atová osada 
kamnech“ 

Pašinovice

vá osada „U Ž

ové škody na

ochrany obce s ro

                  

Vyčíslení ce

ole jsou vyčís
. Do těchto š
 školy, sport
ko např. zem

tavou 

e 

vice 

techrova 

avou 

a toku 

Klady“ 

r 

„Na 

strman“ 

vice 

a toku  1

Mareše“ 

Dobrná“ 

„Na 

 

Želízků“ 

a toku 

ozšířenou působn

                    

elkových 

sleny celkové
škod jsou zah
oviště, chato
mědělské poz

škoda při Q5

0 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

543 200 Kč

0 Kč 

755 400 Kč

41 600 Kč

1 340 200 Kč

škoda při Q5

117 000 Kč

3 739 000 Kč

3 171 400 Kč

1 284 000 Kč

704 400 Kč

396 600 Kč

2 144 000 Kč

0 Kč 

1 975 200 Kč

0 Kč 

13 531 600 K

škoda při Q5

394 800 Kč

528 700 Kč

1 529 900 Kč

0 Kč 

1 309 300 Kč

3 762 700 Kč

ností České Budějo

       277.    

                    

předpoklá

é povodňové
hrnuty objek
ové a zahrád
zemky, louky

5  škoda p

24 788

4 257 0

2 494 4

1 713 7

13 410 

4 491 5

1 552 7

č  40 639 

5  škoda p

1 882 2

č  8 306 3

č  12 287 

č  7 111 0

7 545 0

10 387 

č  57 484 

448 5

č  30 08 2

2 729 0

Kč  111 188

5  škoda p

4 461 2

4 032 5

č  3 150 0

0 

č  8 592 0

č  20 235 

ovice“ 

            

                    

ádaných p

é škody vznik
kty jako např
dkářské osad
y, lesy aj. 

při Q20  š

600 Kč  6

000 Kč  1

400 Kč  1

700 Kč  6

600 Kč  2

500 Kč 

700 Kč 

500 Kč  2

při Q20  š

200 Kč 

300 Kč  1

000 Kč  1

000 Kč 

000 Kč  1

300 Kč  1

000 Kč  7

00 Kč 

200 Kč  3

000 Kč  2

8 500 Kč  3

při Q20  š

200 Kč 

500 Kč 

000 Kč 

Kč 

000 Kč  1

700 Kč  2

                   Statut

                    

povodňov

klé na tocích 
ř. rodinné a b
y apod. Naop

škoda při Q5

65 235 500 K

17 659 700 K

14 928 400 K

69 873 000 K

27 426 200 K

8 013 800 Kč

2 855 700 Kč

05 992 300 K

škoda při Q5

364 200 Kč 

10 660 600 K

14 324 000 K

8 478 000 Kč

14 632 400 K

18 524 700 K

75 835 200 K

3 155 000 Kč

35 683 900 K

02 628 600 K

84 286 600 K

škoda při Q5

5 422 900 Kč

5 200 000 Kč

6 925 500 Kč

1 102 000 Kč

11 035 300 K

29 685 700 K

tární město Česk

          

vých škod 

s vyhlášený
bytové domy
pak zde nejs

50  škoda 

Kč  84 392

Kč  22 845

Kč  19 312

Kč  90 392

Kč  35 480

č  10 367

č  3 694

Kč  266 48

50  škoda 

  4 714

Kč  13 791

Kč  18 530

č  10 967

Kč  18 929

Kč  23 964

Kč  98 105

č  4 081

Kč  46 162

Kč  262 13

Kč  501 40

50  škoda 

č  7 015

č  6 726

č  8 959

č  1 425

Kč  14 276

Kč  38 403

ké Budějovice 

 

m 
y, 
sou zahrnuty

při Q100 

2 700 Kč 

5 700 Kč 

2 300 Kč 

2 000 Kč 

0 200 Kč 

7 200 Kč 

4 300 Kč 

84 400 Kč 

při Q100 

4 300 Kč 

1 200 Kč 

0 300 Kč 

7 600 Kč 

9 400 Kč 

4 700 Kč 

5 000 Kč 

1 300 Kč 

2 900 Kč 

32 700 Kč 

09 400 Kč 

při Q100 

5 500 Kč 

6 800 Kč 

9 200 Kč 

5 700 Kč 

6 000 Kč 

3 200 Kč 

y 
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ký potok: 

lokalita 

Pašinovice

objekt Hamr

ové škody na

ský potok: 

lokalita 

Bavorovice

yslový areál 
Bavorovice

žantnice u os
Bavorovice

ová osada u k
Hoch Bezdre

mp Hoch Bez

lita Bašta Be

ČOV Zliv 

stavení u Zliv

ádkářská kol
autovrakovišt

Zálužice 

Češňovice 

ál stavební fi
tavebnin u Z

Zemědělské 
U ‐ „U Vomáč

Zbudov 

ČOV Sedlec

ové škody na

ký potok: 

lokalita 

Bavorovice

statek „Voda

Čejkovice 

Žabovřesky

Dehtáře 

ové škody na

ochrany obce s ro

                  

 

ru 

a toku 

e 

u osady 
e 

sady 
e 

kempu 
ev 

zdrev 

ezdrev 

vi 

onie a 
tě u Zlivi 

rmy a 
Zlivi 

fakulty 
čků“ 

c 

a toku  1

e 

al“ 

y 

a toku 

ozšířenou působn

                    

škoda při Q5

0 Kč 

115 800 Kč

115 800 Kč

škoda při Q5

10 000 Kč

0 Kč 

0 Kč 

181 300 Kč

259 200 Kč

8 742 500 Kč

1 195 500 Kč

396 800 Kč

0 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

444 200 Kč

147 700 Kč

0 Kč 

11 377 200 K

škoda při Q5

0 Kč 

0 Kč 

88 800 Kč

0 Kč 

0 Kč 

88 800 Kč

ností České Budějo

       278.    

                    

5  škoda p

5 983 0

773 3

6 756 3

5  škoda p

788 5

1 023 7

827 7

673 3

602 7

č  13 064 

č  3 065 8

938 7

781 3

178 8

0 

0 

664 8

150 8

0 

Kč  22 760 

5  škoda p

0 

1 153 2

1 202 9

1 303 9

0 

3 660 0

 

ovice“ 

            

                    

při Q20  š

000 Kč 

00 Kč 

300 Kč 

při Q20  š

00 Kč 

700 Kč 

700 Kč 

00 Kč 

700 Kč 

300 Kč  1

800 Kč 

700 Kč 

00 Kč 

800 Kč  1

Kč 

Kč 

800 Kč 

800 Kč 

Kč 

400 Kč  5

při Q20  š

Kč 

200 Kč 

900 Kč 

900 Kč  1

Kč 

000 Kč  2

                   Statut

                    

škoda při Q5

5 939 000 Kč

1 967 300 Kč

7 906 300 Kč

škoda při Q5

3 376 800 Kč

1 582 700 Kč

752 700 Kč 

2 427 800 Kč

1 274 400 Kč

14 700 400 K

4 872 000 Kč

1 227 000 Kč

3 343 900 Kč

13 472 700 K

144 000 Kč 

1 930 300 Kč

592 900 Kč 

1 757 400 Kč

108 000 Kč 

51 563 000 K

škoda při Q5

6 529 200 Kč

1 782 800 Kč

9 160 600 Kč

10 054 000 K

323 600 Kč 

27 850 200 K

tární město Česk

          

50  škoda 

č  7 683

č  2 545

č  10 228

50  škoda 

č  6 955

č  2 047

  973 

č  3 140

č  1 648

Kč  19 021

č  6 302

č  1 587

č  4 325

Kč  17 429

  186 

č  2 497

  767 

č  2 273

  139 

Kč  69 296

50  škoda 

č  8 446

č  2 306

č  11 850

Kč  13 006

  418 

Kč  36 028

ké Budějovice 

 

při Q100 

3 100 Kč 

5 000 Kč 

8 100 Kč 

při Q100 

5 900 Kč 

7 500 Kč 

700 Kč 

0 700 Kč 

8 700 Kč 

1 200 Kč 

2 800 Kč 

7 300 Kč 

5 800 Kč 

9 100 Kč 

300 Kč 

7 200 Kč 

100 Kč 

3 500 Kč 

800 Kč 

6 600 Kč 

při Q100 

6 600 Kč 

6 300 Kč 

0 800 Kč 

6 500 Kč 

600 Kč 

8 800 Kč 
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Jednotli

peračních pr

roto  uvádím

ředpokládan

přihlédnutím

šechna navrž
Operač

rostředí  200
ur.  Řídicím o
átní fond živ
gentura ochr

Oproti 
mci  tzv.  pr
ásledujících o

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Změn d
rogramů schv

 

Alokac

OPŽ

CELK

PRIO

Speci

Speci

Speci

Speci

PRIO

Speci

Speci

ochrany obce s ro

                  

3.c.

ivá  opatřen

rogramů. Stá

me  souhrn  př

ých,  nejsou 

m k charakte

žená opatřen
ční  program 
7–2013.  Pro
orgánem  je M
votního pros
rany přírody 
minulému p
ioritních  os.
oblastí: 

zlepšová

zlepšová

odpady a

ochrana 

energeti

doznalo i náz
válených pro

ce finančních

ŽP 2014‐202

EM 

ORITNÍ OSA 1

ifický cíl 1.1. 

ifický cíl 1.2. 

ifický cíl 1.3. 

ifický cíl 1.4 

ORITNÍ OSA 2

ifický cíl 2.1. 

ifický cíl 2.2. 

ozšířenou působn

                    

  Finanční

ní  budou  f

ávající výzvy 

ředpokládan

jednotlivá  o

ru opatření v

ní financovat 
Životní  pro

o  žadatele m
Ministerstvo
středí ČR (SFŽ
a krajiny ČR 
programovém
.  V  období 

ní kvality vo

ní kvality ov

a materiálov

a péče o přír

cké úspory

zvosloví. Dův
o období 201

h prostředků

20 

1 

2 

ností České Budějo

       279.    

                    

í zabezpeč

financována 

dotačních  t

ných  výzev  n

opatření  v o

v obcích a ch

 z části z ope
ostředí  2014
má  v  následu
o  životního p
ŽP ČR) pro v
(AOPK ČR) p
mu období d
2014–2020 

d a snižován

zduší v lidský

vé toky, ekolo

rodu a krajin

vodem je sje
14–2020. Z o

ů 

Váhy 

100,0%

29,16%

45,00%

15,00%

30,00%

10,00%

17,21%

75,00%

21,00%

ovice“ 

            

                    

čení inves

či  spolufi

titulů byly u

na  rok  2016

obcích  rozčle

harakteru př

eračních prog
4–2020  nava
ujících  letech
prostředí  (M
všechny prio
pro příjem a 
došlo ke  sní
můžete  zís

ní rizika povo

ých sídlech,

ogické zátěže

nu, 

ednocení ter
blastí podpo

Alokace 

%  2 636 59

%  768 767 

%  345 945 

%  115 315 

%  230 630 

%  76 876 7

%  453 819 

%  340 364 

%  95 302 0

                   Statut

                    

stičních ak

inancována 

končeny v lis

6.  Vzhledem 

eněna  přesn

ředpokládaný

gramů.  
azuje  na  Op
h  přichystán
ŽP),  zprostře
ritní osy s vý
hodnocení ž
žení počtu p
skat  podpor

dní, 

e a rizika, 

rminologie v 
ory se tak sta

OPŽP 2014‐

92 864 € 

183 € 

233 € 

077 € 

155 € 

718 € 

065 € 

299 € 

004 € 

tární město Česk

         

kcí 

z dotačních

stopadu  rok

  ke  statusu 

ě  na  jednot

ých výzev lze

perační  prog
no  téměř  2,6
edkujícími  s
ýjimkou prio
žádostí v prio
podporovaný
ru  z  OPŽP  v

rámci všech
aly specifické

2020 

ké Budějovice 

 

h  příspěvků

ku 2015,  zde

výzev  coby

tlivé  dotace.

e v podstatě

gram  Životní
637 miliardy
ubjekty  jsou
oritní osy 4 a
oritní ose 4.
ých aktivit v
v  některé  z

h operačních
é cíle. 

ů 

e 

y 

. 

ě 

í 
y 
u 
a 

v 
z 

h 
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OPŽP

PRIO

PRIO

Speci

Speci

Speci

Speci

PRIO

Speci

PRIO

Speci

Speci

Speci

Speci

PRIO

PRIO

Speci

PRIO

Speci

PRIO

Podpo
Zlepšová
 1.1 ‐
komuná
 1.2 ‐
 1.3 ‐
 1.4 ‐

 

 

 

 

ochrany obce s ro

                  

P 2014‐2020 

ORITNÍ OSA 3

ORITNÍ OSA 3

ifický cíl 3.1. 

ifický cíl 3.2. 

ifický cíl 3.3. 

ifický cíl 3.4. 

ORITNÍ OSA 3

ifický cíl 3.5. 

ORITNÍ OSA 4

ifický cíl 4.1. 

ifický cíl 4.2. 

ifický cíl 4.3. 

ifický cíl 4.4. 

ORITNÍ OSA 5

ORITNÍ OSA 5

ifický cíl 5.1. 

ORITNÍ OSA 5

ifický cíl 5.2. 

ORITNÍ OSA 6

orované obla
ání kvality vo
 Snížit množ
lních zdrojů 
 Zajistit dodá
 Zajistit povo
 Podpořit pr

ozšířenou působn

                    

3 – FS, EFRR

3 ‐ FS 

3 ‐ EFRR 

4 

5 – FS, EFRR

5 ‐ FS 

5 ‐ EFFR 

6 ‐ FS 

asti 
od a snižován
ství vypouště
a vnos zneči
ávky pitné vo
odňovou och
eventivní pro

ností České Budějo

       280.    

                    

Váhy 

17,40%

16,53%

13,30%

53,66%

2,85%

25,17%

0,88%

5,03%

13,34%

30,00%

6,87%

43,13%

20,00%

20,09%

19,33%

96,22%

0,76%

3,78%

2,80%

ní rizika povo
ěného znečiš
išťujících láte
ody v odpoví
hranu intravi
otipovodňov

ovice“ 

            

                    

Alokace 

%  458 819 

%  435 731 

%  61 002 3

%  246 188 

13 071 9

%  115 468 

23 088 9

23 088 9

%  351 735 

%  105 520 

24 173 5

%  151 694 

%  70 347 0

%  529 626 

%  509 626 

%  509 626 

20 000 0

20 000 0

73 824 6

odní 
štění do pov
ek do povrch
ídající jakost
lánu. 
vá opatření.

                   Statut

                    

OPŽP 2014‐

995 € 

044 € 

46 € 

040 € 

931 € 

727 € 

951 € 

951 € 

069 € 

521 € 

07 € 

028 € 

014 € 

952 € 

952 € 

952 € 

000 € 

000 € 

600 € 

rchových i p
hových a pod
i a množství.

tární město Česk

         

2020 

podzemních v
dzemních vod
. 

ké Budějovice 

 

vod z 
d. 
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3.c.1.  1

 

Cílem je

a život, životn

Typy po

 Zprů

epšení přiroz

Typy po

o reali

pacity koryt

o zvýš

ěžné průtoky

o zvýš

tvorbou mok

o umo

extravilánu d

 Hosp

rychleného o

Typy po

Úplný v

znorodost ře

o ploš

o podz

o vsak

o podz

 Obn

ovodňové oc

Typy po

o výst

o vybu

 

 

 

ochrany obce s ro

                  

1.3 ‐ Zajistit

e omezit rizik

ní prostředí, 

odporovanýc

ůtočnění neb

zených rozliv

odporovanýc

izace opatře

a a rozliv do 

ení  kapacity

y v intravilánu

ení  členitos

křin a tůní, 

ožnění  povod

do volné kraj

podaření se 

odvádění kan

odporovanýc

výčet typů pr

ešených loka

ná povrchov

zemní vsako

kovací šachty

zemní retenč

ovení, výsta

chraně 

odporovanýc

avba suchýc

udování nebo

ozšířenou působn

                    

t povodňov

ko nepříznivý

kulturní děd

ch projektů a

bo zvýšení re

vů 

ch projektů

ní podporují

údolní nivy, 

y  koryta  slož

u obcí; úprav

sti  a  zlepšen

dňových  roz

iny). 

srážkovými 

nalizací do to

ch projektů

rojektů není 

alit vytvořit; m

vá vsakovací 

vací a retenč

y, 

ční nádrže s 

vba a rekon

ch projektů

h nádrží (pol

o rekonstruk

ností České Budějo

       281.    

                    

vou ochranu

ých účinků s

dictví, hospod

a aktivit 

etenčního po

ících přiroze

 vytváření po

ženým  profi

vy nevhodné

ní  morfolog

zlivů  do  nivn

vodami v int

oků 

možné s ohl

mezi podpor

a retenční za

ční prostory 

regulací odt

strukce, příp

ldrů), 

kce bezpečno

ovice“ 

            

                    

u intravilán

pojených s p

dářskou činn

otenciálu kor

ený  tlumivý 

ovodňových 

lem,  vložení

ého opevněn

gie  koryta  v

ních  ploch, 

travilánu a j

edem na mn

rované typy 

ařízení dopln

vyplněné ště

oku do povrc

padně mode

ostních přeliv

                   Statut

                    

nu 

povodněmi, z

nost a infrast

ryt vodních t

rozliv povod

koryt, tůní), 

í  stěhovavé 

ní, 

odních  toků

(v  intravilán

ejich další vy

nožství techn

projektů pat

něná zelení (

ěrkem nebo 

chových vod

ernizace vod

vů vodních n

tární město Česk

         

zejména na l

trukturu. 

toků a přileh

dní v nivách 

 

(meandrujíc

ů;  na  někte

nu  tzv.  povo

yužití namís

nických řešen

tří například:

průleh, nádr

prefabrikáty

d nebo kanali

ních děl slou

nádrží. 

ké Budějovice 

 

lidské zdraví 

hlých niv, 

(např. sníže

cí)  kynety  pr

erých  místec

odňové  park

to jejich 

ní a 

 

rž), 

y, 

izace. 

užící 

a 

ní 

ro 

ch 

ky, 
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 Stab

bsažených v 

Typy po

o stab

eré jsou evid

Podporo

 1.3.1
lepšení přiro

o Real

apacity kory

o Zvýš

běžné průtok

o Zvýš

vorbou mokř

o Umo

xtravilánu do

 1.3.2
rychleného o

o Ploš

o Podz

o Vsak

o Podz

o Dalš

 1.3.3
povodňové o

o Výst

o Vybu

 1.3.4
obsažených v

o Stab

teré jsou evi

lé výdaje 

 Stav

Nezpůsobilé 

 Výda
vodního díla

 Výda
vyústění a př

 Výda

ochrany obce s ro

                  

bilizování a sa

„Registru sv

odporovanýc

bilizování a sa

dovány a kat

ované aktivit

1 Zprůtočněn

ozených rozli

lizace opatře

yta a rozliv do

šení  kapacity

ky v intravilán

šení  členitos

řin a tůní 

ožnění povo

o volné kraji

2 Hospodaře

odvádění ka

ná povrchov

zemní vsako

kovací šachty

zemní retenč

ší obdobné a

3  Obnovení,

chraně 

tavba suchýc

udování neb

4 Stabilizová

v Registru sva

bilizování  a  s

idovány a ka

ební práce s

výdaje 

aje na staveb

 (zařízení so

aje za dešťov

řipojení před

aje pro řešen

ozšířenou působn

                    

anace svaho

vahových nes

ch projektů

anace svahov

egorizovány 

ty – specifika

ní nebo zvýš

vů 

ení podporuj

o údolní nivy

y  koryta  slož

nu obcí; úpra

sti  a  zlepšen

dňových  roz

ny) 

ení se srážko

nalizací do to

vá vsakovací 

vací a retenč

y 

ční nádrže s 

ktivity směřu

  výstavba  a

ch nádrží (po

o rekonstruk

ní a sanace s

ahových nest

sanace  svah

tegorizovány

měřující k na

bní práce a d

uvisející s ch

vou kanalizac

dčištění) 

ní rozvojové 

ností České Budějo

       282.    

                    

ových nestab

stabilit“ 

vých nestabi

v „Registru 

ace 

ení retenční

jících přiroze

y, vytváření p

ženým  profi

avy nevhodn

ní morfologi

zlivů do nivn

ovými vodam

oků 

a retenční za

ční prostory 

regulací odt

ující k naplňo

a  rekonstruk

oldrů) 

kce bezpečn

svahových ne

tabilit 

hových  nesta

y v Registru 

aplnění účelu

dodávky, kter

hovem ryb at

ci (způsobilý

plochy 

ovice“ 

            

                    

bilit ohrožují

ilit ohrožující

svahových n

ho potenciá

ený tlumivý 

povodňových

lem,  vložení

ného opevně

e  koryta  vo

ních ploch  (v

mi v  intravilá

ařízení dopln

vyplněné ště

oku do povrc

ování cíle op

kce,  případn

ostních přeli

estabilit ohro

abilit  ohrožu

svahových n

u daného op

ré přímo nes

td.) 

m výdajem j

                   Statut

                    

ících zdraví, 

ích zdraví, m

estabilit“. 

lu koryt vod

rozliv povod

h koryt, tůní)

í  stěhovavé 

ní 

odních  toků; 

v  intravilánu

nu a  jejich d

něná zelení (

ěrkem nebo 

chových vod

atření jiným

ně  moderniz

vů vodních n

ožujících zdr

ujících  zdrav

estabilit 

atření 

souvisejí s pr

sou nezbytn

tární město Česk

         

majetek a b

majetek a bez

ních toků a 

dní v nivách 

) 

(meandrujíc

  na  některý

u  tzv. povod

další využití n

průleh, nádr

prefabrikáty

d nebo kanali

i technickým

zace  vodních

nádrží 

raví, majetek

ví, majetek  a

rotipovodňov

é části, které
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ezpečnost 

zpečnost, 

přilehlých ni

(např. sníže

cí)  kynety  pr
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namísto  jejic

rž) 
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mi prostředky
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Forma a

 Podp

 Mini

Výtah z p

 Příje

státní  podni

příspěvkové 

prospěšné sp

nádrží, církve

1.3.3 kromě 

 Proje

 Aktiv

o Návr

zlepšení sou

typu přiroze

o Proj

město a nezv

o Proj

nezhoršuje p

o Proj

stanoví  pos

www.povis.c

 Aktiv

o V př

a bezpečnos

o V  př

vsak z budov

o Hosp

části  se  zá

rodinnými  č

apod.)  nebo

nevyužívaný

komerčních 

nákupní cen

o Proj

povodňové r

 Aktiv

o Proj

povodňové r

o Proj

stanoví  pos

www.povis.c

 Akvit

ochrany obce s ro

                  

 výše podpo

pora formou

imální výše z

podmínek 

emci dotace 

iky,  státní  o

organizace,

polečnosti, n

e a nábožen

opatření výs

ekt musí být 

vita 1.3.1 

rh revitalizov

časného eko

ného toku), 

ekt zachováv

vyšuje povod

ekt  obsahu

povodňové r

ekt je v soul

tup  při  nav

cz 

vita 1.3.2 

řípadě podze

stní přeliv 

řípadě  vsaku

vaných zaříze

podaření se 

stavbou  ne
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