
 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 
BUDE PODPOŘENO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko (18 obcí) předložilo v loňském roce žádost o 
poskytnutí podpory do 58. výzvy OPŽP, prioritní osy 1 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní, která byla schválena. Po obdržení akceptace a vydání Rozhodnutí ze SFŽP 
bylo vyhlášeno výběrové řízení formou otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby a 
vítězem se stala Společnost VRV a SHDP – vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(VRV) a společník Sweco Hydroprojekt a.s. (SHDP). Vysoutěžená cena 11 175 818,-  Kč bude hrazena 
z EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj (85%), SFŽP (5%) a 10 % podíl uhradí Mikroregion 
Frýdlantsko včetně finanční podpory z Libereckého kraje. Realizační fáze je naplánována v období 
2/2015 – 9/2015.  
 
Výsledkem projektu s názvem „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových 
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“ bude 
zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území v celém frýdlantském výběžku, které lze 
stručně shrnout do dvou etap. Prvním krokem je PODKLADOVÁ ANALÝZA spočívající v přípravných 
prací (geodetické podklady, mapy aj.), analýzy současného stavu (terénní průzkumy, výpočty 
erozního ohrožení aj.), návrhu opatření (na vodních tocích, v nivách zastavěného území, v ploše 
povodí aj.) a posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě odhadu nákladů 
(harmonizace – výpočet – optimalizace –definice navržených opatření). Ve druhé etapě s názvem 
PODKLADY PRO NÁSLEDNOU REALIZACI OPATŘENÍ bude provedeno podrobné technické řešení 
(geodetické zaměření, situační výkresy navrhovaných staveb aj.), zpracování dokladové části (závazná 
stanoviska dotčených orgánů a správců IS, stanoviska majitelů dotčených pozemků aj,), průzkumy a 
rozbory (biologické průzkumy, chemické průzkumy, geologické a hydrogeologické průzkumy). Na 
plnění jednotlivých aktivit a časového harmonogramu bude dohlížet  realizační tým, ve kterém jsou 
zástupci vítězné firmy společnosti VRV + SHDP, DSO Mikroregionu Frýdlantsko, Povodí Labe as., Lesy 
ČR s. p., Krajský úřad LK.  
 
 
Stručné informace o projektu z Rozhodnutí: 
 
Příjemce:    Mikroregion Frýdlantsko,  IČ: 70946213 
Název projektu:    Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových 

opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v mikroregionu Frýdlantsko 

Číslo projektu:  CZ .1.02/1.3.00/14.23821 
Prioritní osa:  1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní (FS) 
Celkové výdaje:  11 512 718,- Kč  
Celkové nezpůsobilé výdaje: 474 100,- Kč 
Dotace z EU/FS:  9 382 825,- Kč 
Dotace ze SFŽP:  551 931,- Kč 
Podíl žadatel + LK:  1 103 862,- Kč 
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