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TISKOVÁ ZPRÁVA

POVODÍ VLTAVY DOPLŇUJE PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA PLZEŇSKU
Praha, 26. června 2012 – Státní podnik Povodí Vltavy doplňuje protipovodňová opatření
Olešenského potoka v obci Želčany na plzeňsku bočním poldrem. Jedná se o výstavbu poldru
s částečnou trvalou rezervní plochou, jako doplnění již stávajících protipovodňových opatření
v obci Chouzovy.
V současné době je provedeno zkapacitnění Olešenského potoka v obci Chouzovy na průchod stoleté
vody a v obci Želčany na vodu padesátiletou.
Pod obcí Chouzovy bude na konci úpravy snížen levý břeh tak, aby se část vody přelila do rezervní
plochy poldru. Dojde tak k odlehčení případných zvýšených průtoků v korytě Olešenského potoka a
tím bude i obec Želčany chráněna před stoletou vodou.
Stavba byla zahájena v červnu letošního roku s termínem ukončení v listopadu tohoto roku. Stavba o
celkovém nákladu téměř 3,5 milionů korun probíhá v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora
prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství.
Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož cílem je snížení
úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a
bude ukončen v roce 2013.
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky
Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných
vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 19
plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

