
 
Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013 

 

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013. 

 

Město Kaplice čerpalo dotaci z Fondu solidarity EU na škody způsobené povodněmi na území 

JčK v roce 2013. Celková částka, která byla městu poskytnuta na pokrytí škod z tohoto fondu 

činila: Kč 622 034,23 

Investiční dotace ve výši 385 726,93 Kč na obnovu svahu za garážemi. Na svahu leží 

chodník, který spojuje obě sídliště v Kaplici a je důležitou dopravní spojnicí hojně 

využívanou školáky a obyvateli města.  

V  roce 2013 byl chodník rekonstruován a svah byl zpevněn. Při přívalových deštích  

začátkem června 2013 došlo k sesuvu svahu i v částech, které dosud sesuvy nebyly ohroženy. 

Náklady na rekonstrukci byly plně pokryty z prostředků Fondu solidarity. 

 

Na základě žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstranění škod vzniklých 

v důsledku přívalových dešťů na přelomu května a června 2013 čerpalo Město Kaplice  

finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva dopravy – Odboru pozemních 

komunikací ve výši 1.353.313,- na níže uvedené akce. Na vlastní podíl Města byly na tyto tři 

akce rovněž poskytnuty finanční prostředky z Fondu solidarity v celkové výši Kč 236 307,30. 

 

Lávka přes Rožnovský potok v městském parku. Vlivem rozvodněného Rožnovského 

potoka došlo k podemletí pilířů lávkové konstrukce. Lávka je využívána cyklisty a rodiči 

s dětmi pro přechod z městského parku směrem k sídlišti. Nachází se v blízkosti cyklostezky.  

Lávka byla opravena, podpěry lávky byly obezděny betonovými tvárnicemi, zalícovanými 

k opěrné kamenné výztuži břehu, břeh potoka byl dosypán lomovým kamenem, povrch je 

zakryt ornicí. Navazující části chodníku byly vyspraveny, byl osazen betonový obrubník, do 

lože ze štěrkodrti byla položena zámková dlažba. Pochozí vrstva lávky byla provedena 

z betonového monolitu. Lávka je opatřena zábradlím. 

Celkové náklady na opravu dosáhly částky 196.223,- Kč včetně DPH,  z toho dotace na tuto 

akci činila 85 %, tj. 166.789,- Kč, vlastní podíl Města činí 29.434,- Kč. 

 

Chodník v městském parku. Místní komunikace 4. třídy. Chodník byl rekonstruován v roce 

2009. Jedná se o chodník pod mostem okolo řeky, který leží na spojnici centrální části města 

se sídlištěm. Vlivem rozvodněné řeky Malše byla část chodníku odtržena a odplavena.   

V rámci oprav byl břeh řeky dosypán lomovým kamenem, zpevněn kari sítí, kameny byly 

ukládány do betonu. Odvodnění chodníku bylo řešeno podélným a příčným sklonem do 

okolního terénu. Do betonového lože byla položena nová zámková dlažba Best Base a 

obrubníky Best Parkan. Plocha opravovaného chodníku: 48 m
2 

Celkové náklady na opravu dosáhly částky 295.987,- Kč včetně DPH,  z toho dotace na tuto 

akci činila 85 %, tj. 251.587,- Kč, vlastní podíl Města činí 44.400,- Kč.  

 



Komunikace Rožnov – podjezd, místní komunikace 3. třídy. Prudkými dešti n přelomu 

května a června došlo k  poškození horní části vozovky, rozebrání asfaltové části a poškození 

krajnic. Jedná se o spojnici mezi Rožnovem a Hubenovem.  

Komunikace byla vyspravena od podkladních vrstev vyrovnáním, byly dosvahovány násypy, 

byla provedena horní část komunikace z asfaltobetonu, vrstva podkladní v tloušťce 50 mm a 

vrstva obrusná v tloušťce 40 mm. Celková plocha opravované komunikace: 1563 m
2 

Celkové náklady na opravu dosáhly částky 1.099.926,30,- Kč včetně DPH,  z toho dotace na 

tuto akci činila 85 %, tj. 934.937,- Kč, vlastní podíl Města činí 164.989,30 Kč. 

 
     Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, odbor správy majetku 


