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Vážení občané,
po jednání povodňové komise města Židlochovic a schůzce pracovního štábu povodňové komise pro obce v rozšířené
působnosti města Židlochovic jsme se rozhodli zveřejnit podstatné informace z povodňového plánu města, které by Vám
mohly pomoci v případě hrozící povodně.

Svratka je v Židlochovicích pravidelně měřena ve vodoměrné stanici u lanového mostu.
Údaje pro Svratku v Židlochovicích (SPA= stupeň povodňové aktivity)

Plocha povodí: 3940 km
Průměrný roční stav: 98 cm
Průměrný roční průtok: 15,4 m /s
I. SPA: 250 cm 80,7 m /s
II. SPA: 300 cm 103,0 m /s
III. SPA: 350 cm 126,0 m /s

Židlochovice leží na soutoku řeky Svratky a Litavy (Cezavy).
Svratka přivádí vodu regulovaným korytem zhruba po začátek katastru, dále je koryto po ústí Farského potoka částečně
regulováno a pod tímto úsekem je koryto neregulované, s hustým břehovým porostem a meandry, zpomalující tok řeky
(spád 0.2 promile). Přítok do Židlochovic ovlivňuje jednak na řece Svratce odtok z přehradní nádrže Vír a následně z
Brněnské (Q100 = 281 m /s), přítok řeky Svitavy (Q100 = 181 m /s ) a Bobravy.

Pro odtokové poměry v Židlochovicích je limitující podmínkou zavěšený silniční most. Mostní profil je schopen propustit
max. 298 m3/s, zbývajících 113 m3/s bude odlehčeno do pravobřežní inundace (historické rozlivové území již při Q20 v
prostoru koupaliště na Brněnské ulici. Voda bude protékat v prostoru za ochranými inundačními hrázemi a zdí směrem k
silnic do Hrušovan, dále bude protékat propustkem pod silnicí a začne nastupovat k niveletě silnice a postupně přetékat
přes silnici - nejprve v její nejnižší části – t.j. za zatáčkami u zámeckého parku. Voda se dále bude přelévat přes zvýšený
násep železnice Hrušovany - Židlochovice a silnici Židlochovice - Žabčice a dále poteče v trase příjezdové komunikace
vedoucí k hájovně. Před oborou je uměle hrázemi převáděna do příkopu a Šatavy a zhruba na úrovni rozhraní katastrů
Nosislav a Velkých Němčic se spojuje s proudnicí tří nátoků do inundace nad obcí Nosisav. Tyto 3 "nosislavské nátoky" jsou
vedeny inundací podél řeky, chráněné částečně umělými hrázemi. Dno inundace dále pokračuje v přímém směru na
Uherčice a před touto obcí je odkloněno zpět do koryta Svratky pod vybudovaným spádovým stupněm. Odtokové poměry v
inundaci jsou při nižších stavech ovlivňovány stavem historických příkopů.

Město Židlochovice je téměř celé ochráněno před nátokem stoletých vod. Na pravém břehu Svratky je vybudovaná
kompletní protipovodňová ochrana na Q100 (s převýšením sypaných hrází o 50 cm, převýšení betonové zdi 20 cm) včetně
ochrany před nástupem vod z inundace. V roce 2008 byla provedena i rekonstrukce historických hrází v úseku mezi lávkou a
ČOV. Ochranu levobřežní části Svratky tvoří koruna vozovky Rajhrad - Hustopeče, která je nad Q100.
Předpokladem popsaného odtoku vod a ochrany pravobřežní části Židlochovic je správná manipulace se všemi uzávěry a to
na kanalizaci (22 výústních objektů do řeky), osazení mobilního hrazení na 3 místech v inundaci (přes ulici Brněnskou u
koupaliště, přes železniční koleje u Osevy a přes silnici do Hrušovan u plotu hřiště základní školy) a dobrý stav
protipovodňových hrází, zdí a dalších součástí protipovodňové ochrany.

Nedostatečná je ochrana levého břehu Litavy kolem zástavby, kde by voda při Q100 Svratky měla dosahovat až k rodinným
domům na konci Masarykovy ulice. Zahrádky v okolí Litavy leží v aktivní zóně, stejně tak i zahrádkářská oblast Pastviska na
levém břehu Svratky. Možné ohrožení je i u garáží v blízkosti Litavy (u nového mostu).
Dalším nebezpečným místem na levém břehu Svratky je levý břeh Farského potoka na Strejcově Sboru, kde by voda mohla
vybřežit cca ve výši 20 cm a obtěžovat domy kolem rohu.

O nebezpečí povodně v Židlochovicích

Předpokládané odtokové poměry při Q

Protipovodňová ochrana v Židlochovicích
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(Qx je statistický údaj, kde x je doba ,během které se v průměru ten který průtok vyskytne)
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N-leté průtoky:
Q1 117,0 m /s
Q5 208,0 m /s
Q10 250,0 m /s
Q50 353,0 m /s
Q100 400,0 m /s

3

3

3

3

3

O NEBEZPEČÍ POVODNĚ V ŽIDLOCHOVICÍCH

informace starosty



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

Připravenost na povodně
Město Židlochovice má zpracovaný Povodňový plán, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro zvládání povodní.
Jsou to zejména údaje hydrologické, dále konkrétní údaje o Židlochovicích (protipovodňové ochraně, kanalizačních výustí,
výškách terénu) a zejména údaje organizační, kontakty na všechny potřebné orgány, organizace a členy různých
povodňových komisí a dále jsou zde uvedeny konkrétní úkony, které budou realizovány při jednotlivých stupních povodňové
aktivity.
Rada města Židlochovice ustanovila Povodňovou komisi města Židlochovice, jejímž předsedou je ze zákona starosta.
Průběžnou kontrolu a údržbu protipovodňových opatření a agendu kolem povodní zajišťuje odbor investic a místního
hospodářství města. Kontrola toků je prováděna pracovníky Povodí Moravy, provoz Svratka za účasti členů povodňové
komise i vodoprávního úřadu. Funkčnost většiny uzávěrů na kanalizaci zajišťuje správce kanalizace VAS a.s. Funkčnost
ostatních uzávěrů (pro dešťové vody) zajišťují pracovníci OIMH.
V současné době již funguje dost přesná předpovědní služba a pověření členové povodňové komise dostávají informace o
různých nebezpečí přes krajskou operační informační službu.

Při jakékoliv krizové situaci a to nejen při povodni v Židlochovicích je zejména nutné, aby se občané chovali ukázněně,
respektovali pokyny, nechodili do ohrožených území a sledovali média včetně hlášení městského rozhlasu nebo městské
policie. Samozřejmostí je pomáhat slabším a hlásit možné ohrožení (Městská policie 604 290 319).

Důležité telefony:

více infomací na www.zidlochovice.cz (bezpečnost obyvatel)

Vlastimil Helma, starosta, Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

HASIČI 150 LÉKAŘ 155 POLICIE ČR 158 IZS 112

KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

PŘÍJMY

VÝDAJE

v Kč

Daňové příjmy 32 680 000
Nedaňové příjmy 12 895 000
Kapitálové příjmy 50 000
Dotace 30 143 100

Reg. informační centrum 401 600
Silnice a komunikace 355 000
Doprava 273 600
Opravy vpustí, polních cest, kanalizace 10 000
Školství 4 448 300
Knihovna (z toho dotace 203 tis.) 1 126 000
Kultura 957 500
Sdělovací prostředky 380 000
Sbor pro občanské záležitosti 35 000
Tělovýchova 150 000

CELKEM PŘÍJMY 75 768 100

(IDS, dopr.značení)

(infokanál, zpravodaj)

ROZPOČET NA ROK 2010

KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

REKONSTRUKCE SILNICE II/425
V březnu bude zahájena další část rekonstrukce silnice II/ 425 a to v úseku od ulice Havlíčkova ( cca od vjezdu do autoopravny pana
Březiny) po lanový most u náměstí. Rekonstrukce bude prováděna po úsecích a průjezd bude povolen pouze osobním automobilům a
linkové autobusové dopravě a to na semafory. Provoz nákladní dopravy bude po celou dobu rekonstrukce v předmětném úseku uzavřen.
Objížďka bude vedena přes dálnici D2 , která má být po dobu rekonstrukce v úseku mezi městem Hustopeče a Modřicemi bez poplatků.
Přesný popis objížďky je uveden na www.zidlochovice.cz .
Po dobu rekonstrukce bude ulice Havlíčkova neprůjezdná ( nebude možné projet na silnici v napojení u lávky).
Pro provedení konečného povrchu (ravděpodobně v červnu) bude nutné uzavřít rekonstruovaný úsek pro veškerou dopravu –
pravděpodobně na 2 dny o víkendu. Přesné datum sdělíme v místních sdělovacích prostředcích.
Rekonstrukce má být dokončena nejpozději do 15. července 2010 . Současně by měl být dokončen i nově vybudovaný most přes řeku
Litavu.

Ing. Zdeňka Koutná
vedoucí Odboru investic a místního hospodářství

Bytové a nebyt.hospodářství 3 952 000
Komunální služby 791 000
Územní plán 181 000
Odpady 3 850 000
Veřejná zeleň 723 000
Pečovatelská služba 1 847 200
Krizové řízení 20 000
Městská policie 3 575 000
Požární ochrana 2 047 000
Zastupitelstvo 1 693 000
Místní správa 39 666 000
Splátky úroků 1 460 000
Ostatní činnosti (platby daní, DPH, FRB I) 778 900
Rezerva 2 300 000
Splátky úvěrů 4 747 000

Schváleno ZM dne 21.12.2009

(osvětlení, pohřebnictví)

(z toho 1,5 mil. neuhraz. splátky z r. 2009)

(od obcí 400 tis, od občanů 650 tis.)

(od obcí 1,6mil, z pokut 630 tis.)
(splátka hasičské cisterny 1,6 mil.)

(z dotace 26 mil. Kč)

CELKEM VÝDAJE 75 768 100

Vážení občané,
v lednovém zpravodaji jsem Vám předložil bilanci uplynulého roku. Hovořil jsem o výpadku v příjmech městského rozpočtu, o investiční
činnosti, rozvoji našeho města a o kulturním a sportovním dění v Židlochovicích. Domnívám se však, že je zapotřebí pro Vaši lepší
informovanost zveřejnit i přehled "suchých čísel" o tom, jak byl čerpán městský rozpočet v roce 2009 a jaký rozpočet schválilo
zastupitelstvo města pro rok letošní.

Vlastimil Helma, starosta, Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru

informace starosty



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

PŘÍJMY
pol. v Kč

1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 4 645 900

1112 Daň z příjmu fyz.osob z podnikání 839 700

1113 Daň z příjmu z kapitál.výnosů 654 500

1121 Daň z příjmu právnických osob 4 875 300

1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 2 288 000

1211 Daň z přidané hodnoty 9 845 600

1337-43 místní poplatky 1 725 900

1347-61 správní poplatky 6 710 300

1511 daň z nemovitostí 1 770 200

2111-19 příjmy z vlastní činnosti 5 963 500

2132 pronájmy 4 650 500

2141 úroky 195 800

2210 pokuty 1 808 800

2329 Domovní odpad-třídění 180 200

2449 splátky VaK 579 700

2460 splátky půjček FRB 1 391 100

3111-13 prodej pozemků, DHM 321 300

4111 dotace na sociální činnosti 2 510 900

dotace na volby 60 000

4112 dotace na st. správu 25 154 300

4116 dotace na soc. dávky 62 362 600

dotace od úřadu práce 511 200

dotace - lesní hospodář 118 400

dotace - pečovatelská služba 160 000

dotace - Czech Point 58 300

dotace - oprava zvonice a slunečních hodin 221 000

dotace - rozvoj infrastruktury 600 000

(za přijetí rodiny azylantů)

dotace - automatizace knihovny 95 000

dotace - biokoridor Ketličky 37 400

4121 neinvest. dot. od obcí 5 227 200

4122 dotace na turistické informační centrum 56 000

dotace - povodňové škody 32 000

dotace - family point 20 000

dotace - dobrovolní hasiči 141 100

dotace - ZŠ-zvyšování kvality vzdělávání 2 121 200

4129 neinvest.dot.na RTIC od svazku Region 143 000

4216 dotace na územně analytické podklady 592 600

4221 příspěv. od Opatovic na hasičskou cisternu 300 000

4222 dotace z JMK - autobusové nádraží 987 700

dotace z JMK - závlahový systém hřiště 120 000

Daňové příjmy celkem 33 355 400

Nedaňové příjmy celkem 14 769 600

Kapitálové příjmy 321 300

Dotace celkem 101 629 900

CELKEM PŘÍJMY 150 076 200

(prodej propag. mater. IC, kulturní akce,

půjčovné za knihy, inzerce, zálohy byty, výkony PS)

(na četu prospěšných prací)

(na školu, jídelnu, policii, peč. službu)

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU 2009

VÝDAJE
par.

1036 Lesní hospodářství 118 500

2141 Regionální informační centrum 3 071 300

- rozhledna

2143 Členské přísp. - cyklostezka, regiony 57 300

2212-9 Silnice a komunikace, doprava 725 900

2221 Autobusové nádraží, přísp. na IDS 1 296 100

2223 Dopravní inf.systém, znalci, opatrovníci 59 700

2229 Dopravní značení 28 700

2342 Opravy vpustí,polních cest 26 700

3111-41 Školství 12 502 600

- projekty ZŠ 7,5 mil.Kč

3314 Knihovna 1 363 100

3319 Kultura 1 185 900

- přísp. neziskovým organizacím 509 tis.

3329 Ochrana kulturních památek

- zvonice, hodiny

3341-9 Sdělovací prostředky-infokanál,zpravodaj 363 500

3399 Sbor pro občanské záležitosti 31 900

3419-29 Tělovýchova 393 800

- zavlažovací zařízení hřiště 248,9

3611 FRB II 344 700

3612-3 Bytové a nebyt.hospodářství 4 564 200

3631-2 Komunální služby 634 000

3639 Komunální služby 1 600 900

3721-3 Odpady 3 633 100

3745-9 Veřejná zeleň, likvid. černé skládky 870 700

4171-95 Sociální dávky 62 091 100

4351-9 Pečovatelská služba 1 963 800

5311 Městská policie - regionální 5 337 800

5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči 1 899 800

- splátka hasičské cisterny 1,2 mil.

6112 Zastupitelstvo 1 573 800

6117 Volby 66 400

6171 Místní správa 41 520 600

6310 Splátky úroků 1 751 900

6399 Finanční operace-daně za obec 2 402 700

6402-9 Ostatní činnosti, rezerva 551 900

FINACOVÁNÍ

8123 Přijetí úvěru 8 000

8124 Splátky úvěrů 5 119

(z dotace)

(z toho dotace 5,9 mil.)

(z dotace 203 tis.)

(z dotace 221 tis.)

(z dotace 120 tis.)

(osvětlení,pohřeb.)

(pracovní četa, nájemné, Misys)

( z toho 500 tis. z r. 2008)

(z dotace)

(z dotace 160 tis.)

(od obcí 2 mil. Kč, z pokut 597 tis.)

(z dotace)

(z dotace 25 mil.)

2 484 800 Kč

261 000

- předfinancování dotace na rozhlednu a projekt ZŠ

(z toho dotace 2,2 mil.)

(z dotace 987,7 tis.)

(z dotace 441tis.)

CELKEM VÝDAJE 152 293 400



Město Židlochovice nabízí k prodeji bytovou jednotku vel. 2+1, o výměře 79,95 m , v domě na Coufalíkově nám. 358,
v Židlochovicích.

Město Židlochovice nabízí k prodeji byt 2+1, o výměře 81,7 m , v domě na ulici Zámecké 234, v Židlochovicích.
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Jedná se o zděný dům se šikmou střechou, postavený kolem roku 1906. V domě je 8 bytových jednotek. Dům je podsklepen a napojen na
kanalizaci. Byla provedena oprava fasády. Nová střecha asi před deseti roky.
Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží s výhledem na zvonici a kostel. Na podlaze v pokojích parkety, jinak PVC a dlažba. Vytápění
bytu je samostatným plynovým kotlem umístěným v bytě. Ohřev vody je v každém bytě samostatným el. ohřívačem.
Nastěhování možné okamžitě.
Zájemci si mohou byt prohlédnout po dohodě s Ing. Dobyškem.
Zastupitelstvo města stanovilo nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 305 000,-Kč, což je 90 % z odhadní ceny.

Jedná se o zděný dům se šikmou střechou, postavený kolem roku 1900. V domě jsou 4 byty stejné velikosti. Dům není podsklepen a je
napojen na kanalizaci. Nová střecha asi před deseti roky.
Byt se nachází v druhém nadzemním podlaží s výhledem na zámecký park. Na podlaze v pokojích parkety, jinak PVC a dlažba. Vytápění je
centrální, společným plynovým kotlem pro všechny bytové jednotky. Ohřev vody je v každém bytě samostatným el. ohřívačem. Do
jednotlivých bytů jsou zbudovány plynové přípojky.
V půdním prostoru domu lze vytvořit další bytové jednotky.
Zájemci si mohou byt prohlédnout po dohodě s Ing. Dobyškem.
Zastupitelstvo města stanovilo nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 305 000,- Kč, což je 90 % z odhadní ceny.

Informace podává:
Ing. Dobyšek tel. 547 426 037 nebo 604 290 314

JUDr. Čermáková tel. 547 428 740 nebo 604 290 310

PRODEJ MĚSTSKÉHO MAJETKU

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

I když se s pitnou vodou setkáváme den co den a doprovází nás
celým životem, přesto o ní jen málo víme. A snad právě proto, že
se o ní všeobecně málo ví, padají různá falešná tvrzení na
úrodnou půdu. Třeba ta, že se kvalita pitné vody sleduje jenom
na výstupu z vodáren a nikoho už nezajímá, co vlastně teče z
kohoutků, nebo že nikdo nemá šanci dozvědět se, co obsahuje
voda, která mu doma teče. A protože skutečně o pitné vodě málo
víme, dopouštíme se sami různých prohřešků, které vodě nejdou
k duhu. Otázky a odpovědi, které jsme připravili v časopisu
TEST, mohou přispět k nápravě stavu.

Jak je zajištěna kvalita a zdravotní nezávadnost pitné vody z
vodovodu pro veřejnou potřebu?

Proč se voda chloruje?

Představuje chlor ve vodě nebezpečí pro zdraví?

Kdo odpovídá za kvalitu pitné vody, která teče z kohoutků v
nájemních domech a domech soukromých majitelů?

Proces výroby a distribuce pitné vody se pravidelně kontroluje. U
pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů, kterými se
sleduje její kvalita a tedy i zdravotní nezávadnost. Některé
požadavky pro pitnou vodu jsou přísnější než pro vodu balenou.

Úplavice, cholera, břišní tyfus, dětská obrna, hepatitida Aa další
nemoci jsou přenosné vodou. Dostatečně zajistit bakteriální
nezávadnost vody dokáže chlor. Ne ze všech kohoutků však teče
chlorovaná voda. Vodárny používají takové technologie úpravy
vody, které odpovídají kvalitě surové vody (filtrace, dezinfekce,
např. plynným chlorem, chlornanem, ozonem, oxidem
chloričitým, peroxidem atd., mikrofiltrace nebo UV záření).

Samotný chlor ve vodě, i když může negativně ovlivnit její chuť
či pach, v používaných koncentracích nijak zdravotně závadný
není. V centru zvýšené pozornosti jsou ale vedlejší produkty
dezinfekce – trihalomethany. Česká republika patří v Evropě
mezi světlé výjimky, neboť má pro ně oproti evropské směrnici
stanoven více než dvakrát přísnější limit.

PITNÁ VODA Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

Za kvalitu pitné vody odpovídají pronajímatelé bytů, resp.
soukromí majitelé. Výrobce vody (resp. dodavatel) není
vlastníkem vnitřního vodovodu a nemůže ovlivnit jeho stav.

I když výrobce vody (resp. dodavatel) nenese za tuto situaci
odpovědnost, přesto má v ruce právní nástroj, jak pomoci. Je
povinen informovat odběratele o nevyhovující kvalitě vody a
současně je povinen uvést i možná nápravná opatření. Nápravná
opatření se týkají omezení nebo odstranění rizika, že v dodávané
vodě nebudou dodrženy hygienické limity.

V domě ještě máme olověné rozvody pitné vody a máme z vody
obavu.

Přítomnost olověného potrubí nemusí nutně znamenat, že ve vodě
se olovo nachází. Je-li vnitřní povrch potrubí pokryt vrstvičkou
uhličitanu vápenatého, není voda s olověnou trubkou v kontaktu.
Nicméně pro jistotu dodržujte tyto preventivní kroky:

* pro ranní nápoje raději použijte vodu natočenou večer do
nádoby a na noc ji dejte do chladničky, nebo

* přednostně proveďte ranní hygienu a teprve potom po
následném odtočení vody ji použijte,

* v průběhu dne či večera vodu před pitím a vařením odtočte,

* pro malé děti a těhotné ženy je vhodné v těchto případech k
pití používat např. i balenou kojeneckou vodu.

Zejména na internetu lze dohledat řadu zajímavých informačních
zdrojů. Ale pozor, ne všechny jsou objektivní a věrohodné. Mj.
doporučujeme stránky Státního zdravotního ústavu
(http://www.szu.cz) a Občanského sdružení spotřebitelů TEST
(http://www.dtest.cz/vody). Na těch druhých naleznete výsledky
testu 18 balených vod a vody z kohoutku v několika místech.

Způsobují-li vnitřní rozvody nevyhovující kvalitu vody, jsou
nájemníci vydáni na pospas pronajímatelům, resp. soukromým
majitelům?

Kde získat další informace o vodě?


