Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice
Č.j.: Oti 311/2021

Otice 18. května 2021

Jan Bílovský
Na kopci 37
747 81 Otice
Dobrý den,
dne 17.5.2021 jsme zaevidovali pod č. j. Oti 311/2021 vaši žádost o informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, podanou elektronicky cestou emailové adresy.
Žádám o souhrnný přehled preventivních opatření, které uskutečnila obec Otice v letech 2010 až 2021
proti vodní erozi na polích v katastrálním území Otic (včetně ochrany polí ve vlastnictví obce Otice) a
pro ochranu nemovitého majetku v Oticích a na Rybníčkách (včetně majetku obce Otice). Děkuji.
Odpověď:
Vedení obce, stejně jako všichni zastupitelé obce věnují protipovodňové problematice hodně úsilí a
peněz. Protipovodňová opatření jsou vnímána jako soubor opatření, která mají zabránit vzniku
povodní a pokud už vniknou, tak eliminaci škod.
Konkrétně obec od roku 2010:
- vyčistila příkopu od fotovoltaické elektrárny do Hvozdnice,
- pořídila nový digitální povodňový plán, včetně rozhlasu pro varování,
- ovlivňuje aktivně osevní plány zemědělců, kdy požaduje trvale volit na erozně ohrožených
polích rostliny, jejichž technologie pěstování od přípravy půdy po sklizeň zvyšuje absorpční
schopnosti půdy, omezuje erozi a umožňuje využívání použití technologie Strip-till,
- vyčistila všechnu dešťovou kanalizaci v Oticích, včetně Otic-Rybníčků, a opravila kanalizační
vpusti na Rybníčkách,
- spolupracuje aktivně s Povodím Odry na správě toku řeky Hvozdnice,
- vyčistila příkopu Otice-Rybníčky – fotovoltaická elektrárna firmy Jatka Kurka,
- provádí pravidelnou údržbu příkop, bez ohledu zda je majitelem obec nebo Moravskoslezský
kraj a zabezpečuje tak plynulý odtok vod,
- provádí pohovory s majiteli příkop, aby tyto udržovali v dobrém technickém stavu,
- připravila projekt zvýšení kapacity mostků na trase příkopy Otic-Rybníčky – řeka Hvozdnice,
- uzavřela pachtovní smlouvu, která umožňuje obnovu 3 polních cest, které budou protierozním
opatřením nejen proti vodě, ale i proti větru,
- občanům bydlícím na Rybníčkách i právnickým osobám jsou poskytovány pytle s pískem už
před povodněmi jako prevence,
- pořídila vysoušecí agregát pro zajištění likvidačních prací,
- pořídila techniku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, která umožňuje provádět likvidační
práce rychle a efektivně.
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