Zápis z Povodňové komise
Datum: 20.7.2022, 16:00, MěÚ Mníšek pod Brdy
Přítomni: Magdalena Davis, Dana Dalešická, Josef Dvořák, František Kraif, Pavel Včelák, Judita
Kuntová, Oldřich Šašma, Marcel Jelínek
Hosté: Michal Kroutil, Milan Hladík (VRV s.r.o.)
Omluven: Jaroslav Kulík
Zapsala: Dina Rišianová
------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Zahájení a představení nových členů povodňové komise (Magdalena Davis)
2. Představení digitálního povodňového plánu města Mníšek pod Brdy, projednání
připomínek a související školení (RNDr. Milan Hladík, VRV s.r.o.)
3. Aktuality - příprava rekonstrukce Prostředního rybníka, příprava projektu revitalizace
Zadního rybníka (Dana Dalešická)
4. Různé
Zápis z jednání:
1. Zahájení a představení nových členů povodňové komise (Magdalena Davis)
Představení nových členů: za město: OSMI- J. Kuntová, O. Šašma, místostarostka D. Dalešická;
za firmu, která disponuje technikou: M. Jelínek z firmy Slabihoudek
2. Představení digitálního povodňového plánu (PP) města Mníšek pod Brdy, projednání
připomínek a související školení (RNDr. Milan Hladík, VRV s.r.o.)
PP je dostupný jak na webu (www.dppcr.cz), tak v tištěné podobě nebo na usb disku; na webu
je nejaktuálnější verze
V systému POVIS (povodňový informační systém) lze dohledat aktualizované informace o
obcích
Struktura PP má 3 části:
- grafická část: mapa gis, lze zaškrtnout sledované parametry
- textová /věcná část
- organizační část: úlohy jednotlivých členů komise
- PP lze připomínkovat a aktualizovat
Po finalizaci budou vytištěny celkem 3 výtisky - pro ORP Černošice, MěÚ Mníšek pod Brdy a
hasiče.
3. Aktuality - příprava rekonstrukce Prostředního rybníka, příprava projektu revitalizace
Zadního rybníka (Dana Dalešická)
Dalešická:
- u rekonstrukce Prostředního rybníka se čeká se jen na stavební povolení, práce budou
zahájeny na podzim

- v době rekonstrukce bude nutné zpevnit příjezdovou cestu k Zadnímu rybníku (přístup
techniky)
- dojde ke kácení dřevin na hrázi Prostředního rybníka
- je hotový projekt na Zadní rybník – nebude určen k rybolovu, ale primárně ke koupání; dojde
k odbahnění a tím ke zlepšení kvality vody, bude opravena hráz
Davis:
- město získalo příslib 100% dotace na retenční nádrž na dešťovou vodu na náměstí, pokud
vše dobře dopadne, realizace by se uskutečnila v roce 2023. Jedním z pozitivních vlivů
retenční nádrže by bylo omezení vstupu srážkových vod z náměstí do jednotné kanalizace,
kvůli které je v době vyšších srážek vyplavovaná ČOV.
4. Různé
Dvořák: chybí materiální prostředky, např. pytle na písek (dokoupit řádově stovky pytlů) +
domluva s MIVOU ohledně odběru písku (úkol pro OSMI: nakoupit cca 500 pytlů a oslovit
MIVA)

Jednání komise bylo ukončeno v 16:35.

