POVODŇOVÁ PROHLÍDKA
NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY
- VODNÍ TOK BLINKA -

Povodňová prohlídka byla provedena na toku:

Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 – 0,0 ř.km

Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 Hradec Králové
Povodňovou prohlídku provedli:

zástupci městyse Plaňany: Pavel Flieger (člen povodňové komise, zastupitel),
Kateřina Svobodová (praxe), Tereza Kozderová (praxe)

Povodí Labe, s.p., Ing. Jiří Novák

ORP Kolín - omluveni
Povodňová prohlídka byla provedena 27. 5. 2016
Zpracováno pro: Úřad městyse Plaňany
Adresa Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Zpracoval: Pavel Flieger - zastupitel Městyse Plaňany - člen povodňové komise.

Rozdělovník výtisků a CD:
1. Úřad městyse Plaňany – výtisk + CD,
2. Městský úřad Kolín – DS,
3. Povodí Labe, s.p. – DS,
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje -DS
5. MO ČRS Plaňany - výtisk
6. Radek Mašín, Radim – e-mail
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1. Úvod
Povodňová prohlídka byla provedena na vodním toku Blinka IDV 10185564 v úseku cca
8.5-0.0 ř. km, na základě § 79 odst. 2. písm. c) a § 78 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Provedení povodňové
prohlídky bylo zajištěno starostou městyse Plaňany za přítomnosti příslušných účastníků
povodňové ochrany (dle zákona).
Jelikož je z hlediska ochrany před povodněmi zcela zásadní zejména prevence, bylo
rozhodnuto provést na území městyse povodňovou prohlídku a to způsobem podrobné terénní
prohlídky s pořízením fotodokumentace. K povodňové prohlídce bylo přistoupeno rovněž
z důvodu katastrofální povodně, která zasáhla mimo jiné povodí Blinky v červnu 2013 a bleskové
povodně ze dne 28. 5. 2014. Při dalších povodňových prohlídkách bude prováděno porovnání
stavu, čímž bude umožněno sledovat trend změn a přijímat na základě jeho vyhodnocení další
opatření.
Před započetím samotné prohlídky byli zúčastnění z úřadu městyse Plaňany vyzváni, aby
definovali již známé závady na toku, podle kterých byla stanovena trasa prohlídky a „kritická
místa“. Na základě pořízené fotodokumentace byla zpracována následující zpráva, která obsahuje
popis hlavních závad s fotodokumentací a návrhy na jejich odstranění.
Při následném odstraňování zjištěných závad se doporučuje se vypracovat harmonogram
odstranění závad. Vždy je nutné jednat s majitelem příslušného pozemku/správcem toku (dle §
47), k odstranění závad může povodňový orgán obce vyzvat rovněž vlastníky pozemků, staveb a
zařízení v záplavovém území (podle § 72 odst. 3) a v případě, že nebudou na základě výzvy
závady odstraněny, uloží tuto povinnost rozhodnutím.

Z úřadu městyse Plaňany se povodňové prohlídky zúčastnili:
Pavel Flieger – člen PK, zastupitel, Kateřina Svobodová (praxe), Tereza Kozderová (praxe)
Za správce toku – Povodí Labe, s.p. se povodňové prohlídky zúčastnili:
Ing. Jiří Novák
Za ORP Kolín se povodňové prohlídky zúčastnili:
omluveni

V Plaňanech dne 8. 6. 2016
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1.1. Charakteristika toku Blinka
Blinka (ID 10 185 564) je drobný vodní tok, pramení u Libodřic, v nadmořské výšce 311 m
a ústí zprava do Výrovky v nadmořské výšce 212 m. Plocha povodí je 25,3 km 2, délka toku 12,7
km a průměrný průtok při ústí 0,06 m3/s.
Tok teče od svého pramene převážně severním směrem zemědělskou, otevřenou krajinou.
Na katastrálním území městyse Plaňany v úseku 8.5-0.0 ř.km 4-12,5 ř.km.
V zastavěném území městyse Blinka protéká od východu a protéká středem obce. Za ČOV
se vlévá zprava do Výrovky. V povodí potoka Blinky se nachází rozsáhlá rybniční soustava. Na
samotné Blince jsou vybudovány 4 rybníky, z nichž jsou všechny zachovány dodnes. Jedná se o
rybník Poboří (2,29 ha), rybník Hradenín (0,22 ha), rybník Blinka (0,2 ha) a rybník Plaňany – malý
(0,46ha).
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2. SCHÉMA ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVEDENÉ POVODŇOVÉ PROHLÍDCE
NA TOKU BLINKY NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY

Dodatek do PP – Přílohy, místa vizuální kontroly…

Povodňová
prohlídka
(březen 2015)

Kontrola odstranění nedostatků na
základě zápisu z povodňové
prohlídky / stanoveného
harmonogramu

Zápis z povodňové
prohlídky,
návrh odstranění
nedostatků

Povodňový orgán
městyse - VÝZVA
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Aktualizovaný PP
městyse Plaňany

správce
toku
vlastníci
nemovitostí

Konkrétní opatření /
činnost (vedoucí
k odstranění závad)

městys
Plaňany

Při nedodržení
stanovené lhůty ROZHODNUTÍ

Při opětovném
nesplnění možnost
POKUTY

3. Trasa Povodňové prohlídky Plaňany – Blinka

Úsek:
Prohlídka byla vedena od hranice katastru obce Libodřice a katastru obce Poboří
směrem po proudu, po pravé straně až k soutoku s říčkou Výrovka (ID 10 100 044) – cca 8,5 –
0,0 ř.km.

Mapa trasy povodňové prohlídky na vodním toku Blinka
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4. Fotodokumentace povodňové prohlídky Plaňany – Blinka
Při povodňové prohlídce byl použit fotoaparát Olympus Tough TG-2 s GPS pro přesné
určení polohy při fotografování. U vybraných fotografií v tištěné podobě jsou příslušné souřadnice
a další informace uvedeny pod fotografií.
Mapa trasy prohlídky s vyznačením počtu fotografií zhotovených v jednotlivých úsecích toku
Blinka I. úsek
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Blinka II. úsek

Blinka III. úsek

Blinka IV. úsek
bez závad
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4.1 Dokumentace trasy, odhalených závad a navrhovaná opatření
Katastr obce: Plaňany – I. úsek
Závada: Náletová dřevina v těsné blízkosti
toku.
Způsob odstranění: vykácení
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270132

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270133

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270138

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270140
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Katastr obce: Blinka - II. úsek
Závada: usazený sediment
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270143

Katastr obce: Blinka - II. úsek
Závada: usazený sediment-malý průtočný
profil mostu.
Způsob odstranění: ruční odstranění
sedimentu
Odpovědnost: KSÚS Středočeského kraje

číslo fotografie: P5270144

Katastr obce: Blinka - II. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270151

Katastr obce: Blinka - II. úsek
Závada: usazenýsediment
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270156
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Katastr obce: Blinka - II. úsek
Závada: usazený sediment
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270157

Katastr obec: Poboří – III. úsek
Závada: větve a sediment v odtoku hráze
Způsob odstranění: vyčištění
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270158

Katastr obce: Poboří – III. úsek
Závada: nefunkční hráz rybníka
Způsob odstranění: oprava hráze
Odpovědnost: MO ČRS Plaňany+majitelé
pozemků.

číslo fotografie: P5270159

Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270160
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Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: Vyústění kanalizace do vodoteče
Způsob odstranění: Výstavba kanalizace v
obci
Odpovědnost: Městys Plaňany

číslo fotografie: P5270164

Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: usazený sediment
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270165

Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: usazený sediment -vtok do rybníka
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270166

Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: usazený sediment
Způsob odstranění: ruční odstranění
sedimentu
Odpovědnost: KSÚS Středočeského Kraje

číslo fotografie: P5270168

12/15

Katastr obce: Poboří - III. úsek
Závada: usazený sediment
Způsob odstranění: odbagrování
Odpovědnost: Povodí Labe

číslo fotografie: P5270169

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270173

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: orientační foto
Způsob odstranění:
Odpovědnost:

číslo fotografie: P5270174

Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: Vodní dílo, bez stavebního povolení a
kolaudace
Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín
Odpovědnost: Radek Mašín, Radim
číslo fotografie: vodní dílo – rybník
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Katastr obce: Plaňany - I.
úsek
Závada: Přemostění toku
Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín,
Povodí Labe
Odpovědnost: Radek Mašín, Radim
číslo fotografie: 184
Katastr obce: Plaňany - I. úsek
Závada: Přemostění toku
Způsob odstranění: Rozhodne MěÚ Kolín,
Povodí Labe
Odpovědnost: Radek Mašín, Radim
číslo fotografie: 185
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5. Závěr
Povodňová prohlídka toku Blinka byla na území městyse Plaňany, obcí Blinka, Hradenín a
Poboří provedena řádně, za účasti všech zákonem stanovených účastníků povodňové ochrany a
v plném rozsahu. ORP Kolín bylo řádně omluveno a s výsledky povodňové prohlídky seznámeno.
Povodňové prohlídky se zúčastnili zástupci městyse Plaňany, zástupci správce toku.
Prohlídka byla zaměřena zejména na problematická místa na toku, který by mohla negativně
ovlivnit průběh povodně, tj.: neudržované břehy, náletové dřeviny, předměty na březích a v
toku, které mohou způsobit komplikace při povodni a na mostní objekty. Fotodokumentace
byla pořízena fotoaparátem zn. Olympus TG-2, místa nalezených závad jsou částečně lokalizována
zeměpisnými souřadnicemi pořízenými na místě pomocí GPS.
Závady na toku jsou v podstatě stejného charakteru v úseku hranic katastru obce Poboří až
po oblast sportovního hřiště městyse Plaňany. Břehy jsou zarostlé náletovými dřevinami, které již
místy zasahují do toku, místy se objevuje zvýšené usazování naplavenin. Koryto potoku Blinka
doporučujeme pročistit od náletových dřevin a usazené naplaveniny. Úsek toku od sportovního
hřiště až po soutok s říčkou Výrovka byl pročištěn v r. 2013 správcem toku. Další část vodního
toku koryta Blinka byla vyčištěna v obci Hradenín před nátokem do místního rybníka v délce cca
100 m v roce 2015.
Závady - usazený sediment, náletové dřeviny na březích zasahující do profilu toku a uvolněné
břehy vlivem eroze, byly odstraněny. Na zmiňovaném úseku je celkem 8 mostních objektů a 2
lávky pro pěší. Z tohoto počtu je 7 mostů určených pro automobilový provoz a jeden pro železniční
dopravu. Ostatní mostní objekty jsou ve vlastnictví ŘSD, KSUS nebo SŽDC, proto údržba koryta
pod těmito objekty náleží jejich vlastníkům.
Na pozemku parc. č.629/50 v k.ú. Plaňany - fotografie číslo 184 a 185 jsou umístěny dva nové
mostky přes potok, podrobnější stav nelze zjistit z důvodů oplocení pozemku. Současně je na
pozemku parc. č. 561/27 v k.ú. Plaňany vybudováno vodní dílo dle sdělení MěÚ Kolín bez
stavebního řízení.

15/15

