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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OperaČnl program Životní prostředl

Ministerstvo životnĺho prostředí

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ BUDEME REALIZOVAT
—

V úterý 10. října 2017 předseda DSO Pečecký region, pan Milan Urban, podepsal se
zástupci firmy Telmo, a.s. Smlouvu o dílo na dodávku Lokálního varovného systému (LVS
sběr dat o výšce hladin toku Výrovka a srážkách v území) a Výstražného varovného systému
(VIS
rozhlasy). Dodávka se týká 17 obcí, které jsou z území DSO Pečecký region, a
dalších obcí poblíž povodí Výrovky a jiných toku.

-

—

Ten samý den byla podepsána Smlouva o dílo se sdružením společnost VRV + Hydrosoft,
která bude zpracovávat Digitální povodňové plány (dPP) pro 25 obcí, které jsou zapojeny do
projektu.
Co se bude nyní dál odehrávat? Veřejnou zakázku a její pruběh musí zkontrolovat Státní
fond životního prostředí, který je poskytovatelem dotace. Po jeho kontrole bude následovat
další dodánĺ dokumentu a příprava podkladu pro podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Ve stejném čase začneme s technickou přípravou realizace. V listopadu pozveme všechny
obce zapojené do projektu, ke společnému jednání s dodavateli. Při setkání nastíníme
harmonogram realizace, dodavatelé vysvětlí jednotlivé kroky potřebné k realizaci projektu
v obou částech dodávek a následně zapracujeme do harmonogramu požadavky obcí.

Kateřina Hejduková
Realizační manažerka projektu

V Pečkách 11. 10. 2017
Místa realizace
dPP a LVS Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Horní Kruty, Hořátev, Konojedy, Nová Ves I,
Oseček, Pečky, Písková Lhota, Pňov Předhradí, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I,
Ratenice, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Vavřinec, Vrbčany, Vrbová Lhota, Zalešany,
Zásmuky, Žabonosy
—

—

VIS Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Hořátev, Konojedy, Nová Ves I, Pečky, Písková
Lhota, Pňov Předhradí, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Tatce, Toušice, Třebovle,
Vrbčany, Vrbová Lhota
-

—

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNí PROSTŘEDí
Oblast podpory: Aktivita 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

