
                          Zápis z povodňové prohlídky – Šarovy dne 8. 7. 2020 

 

Vodní toky : 

1/ Březnice – správce toku – Povodí Moravy, s.p. 

2/ Lhotský potok – správce toku Lesy ČR, s.p. 

 

Dne 8.7.2020 proběhla na základě ustanovení § 72 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů,povodňová prohlídka na vybraných vodních tocích, které by mohly ovlivnit 

povodňovou situaci na území obce a především v její zastavěné části. 

Pochůzka byla provedena za účasti členů PK obce a dotčených orgánů. 

Účastníci : Ing. Jolana Juřicová – Lesy ČR,s.p. Správa toků, pracoviště Luhačovice                                                                          

       Mgr. Martin Knot, Ing. Tomáš Macháček -  Povodí Moravy, s.p. Správa toků                                                  

       Ing. Robert Navrátil -  odbor ŽPaZ MMZ – oddělení vodního hospodářství                                        

       RNDr. Jaroslav Tupý -   Crisis Consulting s.r.o.                                                                  

       František Langr  -  starosta obce                                                                                        

       David Fejt – místostarosta obce                                                                                   

       Jan Soukup – starosta SDH – člen PK obce  

Březnice 

1/ na pozemku 466/1, 2x jasan, hniloba kořenů, nebezpečí pádu na silnici II / 459/5 a 

telefonní vedení, spolumajitel pozemku se situací na místě obeznámen. 

2/ koryto u č.p. 99 – nutno zvýšit lávku přes potok. 

3/ koryto u č.p. 101 – odstranit plot vedoucí do koryta potoka, uvolněný kamenobetonový 

kvádr výpustě, ovocné stromy nasazeny v korytě.  

4/ koryto u č.p. 63 – plot s brankou v blízkosti koryta, při zvýšeném průtoku, nebezpečí 

zachytávání odplavených předmětů. 

5/ stromy ohrožující el. vedení u pozemku 272/1, již nahlášeny k řešení na Povodí Moravy. 

6/ telefonní sloup u koryta u č.p. 65 , vymletý, narušena pevnost. 

7/ suché a nahlé stromy ohrožující tel. vedení u č.p. 58, již nahlášeny zástupcům Povodí 

Moravy. 



8/ splav pod mostem spojující silnici II 497 a místní lokalitu  Za potokem je poškozen, také 

levá strana opevnění s náběhy. Obec Šarovy opraví podemletou levou padku a Povodí Moravy 

splav s náběhy.  

9/ koryto u č.p. 83 - hlína se suťí , zúžení koryta potoka. 

10/ koryto u č.p. 84 – posečená tráva, která udusí původní traviny a dochází k vymílání půdy. 

11/ koryto u č.p. 98 – poškozená výpusť. 

12/ u č.p. 80 podemletý jasan. 

13/ koryto u č. p. 68 – podemleté 3 jasany, nutno majitelem ořezat nízké větve smrků. 

14/ odstranit nasazené smrky v korytě u č. p. 69.  

15/ skládka na břehu pozemku u č.p. 16. 

16/ u č.p. 81 odstranit plot vedoucí do koryta potoka. 

17/ u č.p. 423 v k.ú. Březolupy, posečená tráva v korytě. 

Obecně upozornit občany na zákaz sypání trávy a odpadu do koryta potoka a nesadit stromy 

na pozemky Povodí Moravy.  

 

Lhotský potok 

1/ u č.p. 79 – tráva a palivové dřevo v blízkosti toku. 

2/ u č.p. 93 – dva suché jasany, kůlna u toku. 

3/ u č.p. 78 – palivové dřevo v blízkosti toku. 

4/ nízká lávka u č.p. 34 

5/ Lesy ČR souhlasí s vyčištěním prostoru pod mostem 248/8, 248/9 v lokalitě u kluziště na 

náklady Obce Šarovy, most ani vydláždění není stavba Lesů ČR.  

6/ koryto u č. p. 72 – vykácet a vyčistit po dohodě s majiteli na náklady Obce Šarovy, Lesy ČR 

souhlasí. 

7/ vrby u pozemku č. 462 /1 – hniloba kořenů, již řeší majitel pozemku, palivové dřevo 

v blízkosti toku. 

8/ u soutoku Lhotského potoka a Březnice je nános větví a kořeny. 

9/ horší průtok od přemostění hlavní silnice II 497 po soutok Lhotského potoka a potoka 

Březnice, možnost vracení vody do koryta u kluziště. 



 

 

 

Zapsal :  D. Fejt                                                                                8.7.2020 

                                                                                                      

Příloha :   

 

 

Podepsáni účastníci pochůzky : 

Ing. Juřicová Jolana, v. r. 

Mgr. Knot Martin, v. r. 

Ing. Navrátil Robert, v. r. 

RNDr. Tupý Jaroslav, v. r. 

Langr František, v. r. 

Fejt David, v. r. 

Soukup Jan, v. r. 

Ing. Macháček Tomáš, v. r. 

 

 

 


