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Vec
Vyčistcnie vodného toku Petrovička
žiadosť
vyjadrenie

-

Na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (d‘alej SVP, Š. p.), Banská
Štiavnica bola dňa 10.06.2019 doručená Vaša žiadosf číslo 9294/2019-VaŽP zo dňa 05.06.2019, v
zmysle ktorej nás žiadate o zabezpečenie vyčistenia a prietočnosti vodného toku Petrovička na území mesta

Bytča. Svoju žiadosť odóvodňujete obavami obyvatel‘ov z možného vyliatia vody pri zvýšených prietokoch.
K Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:
Vodný tok Petrovička je v zmysle Databázy vodných tokov vypracovanej Výskunmým ústavom
vodného hospodárstva zaradený ako vodohospodársky významný vodný tok so správcovským číslom 405,
s číslom hydrologického poradia 4-21 -07-012, v správe SVP, Š. p., OdŠtepný závod Piešťany, Správa povodia
stredného Váhu I., Púchov.
‘

Na základe posúdenia a preverenia skutkového stavu uvádzame, že v časti od zaůstenia vodného toku

Petrovička do vodného toku Váh Po r.km 0,900 je upravený kamennou dlažbou. Následne je až po Hričovský
kanál .uprávený prefabrikovanými panelmi založenými na betónovej pátke. Pod derivačným kanálom sa
nachádza odl‘ahčujúci objekt, ktorým sú odvádzané časti prietokov do centra Bytče a oživujú námestie v centre
mesta. V tejto časti zabezpečuje údržbu mesto Bytča. Nad derivačným kanálom je kamenno betónová úprava
—

s usadzovacim bazénom, ktorý sa nachádza cca 100,0 in od derivačného kanála. Následne úprava toku
pokračuje kamennou dlažbou až Po r.km cca .2,000. Od r.km 2,000 v extraviláne obce, je vodný tok prirodzený,
bez úpravy. V tejto časti vodného toku sú vybudované oceľové hrabliee, ktoré zachytávajú hrubé nečistoty.
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Z predloženej žiadosti súčasťou ktorej bola aj fotodokumentácja sajedná o nasledujúce lokality:
VT Petrovička

.

—

nIka Okružná

-

úprava prefabrikovanými panelmi založenými na betónovej

pätke + zatrávnenie

V tejto časti vodneho toku sa nachádzajďňáletové dreviny, klbré boli uplne odstranene v r

20 12/2013

aj s nánosmi a súčasne bola ručne dočistená celá úprava vodného toku. V d‘alšom období sme vykonávali
v rámci našich technických a kapacitných možností odstránenie náletových drevin.

V súčasnosti

sa v koryte

vodného toku nenachádzajú sedimenty, ktoré by znižovali kapacitu prietočného profilu, pričom vo viacerých
prieČnych profiloch je niveleta dna znižena Naletove dreviny nachadzajuce sa v koryte toku?iiétvona zásadnu
prekážku pre plynulý odtok vód, jedná sa skór o estetická záležitost‘, avšak
odstráifé±ue v nĎmovegetačnom obdobi v roku 2019/2020

SyP,

Š. p., zabezpečí ich

Začiatok kychto prac Vám oznámime

v dostatočnom predstihu, pričom správca vodn~ho toku uvíta poskytnutie spolupráce pri týchto prácach aj zo
strany mesta.

.

VT Petrovička

nad derivačným kanálom usadzovací bazén

—

-

Usadzovací bazén bol čistený v novembri 2018, v súčasnosti je čistenie bezpredmetné, nakol‘koje bez
väčšfch nánosov.

.

VT Petrovička

—

nad derivačným kanálom nad plavárňou
-

Z koryta vodného toku boli odstránené sedimenty v novembri 2018 a vjúni 2019.
.

VT Petrovička

—

extravilán neupravená čast‘ vodného toku
-

V extraviláne obce je prirodzené neupravéné koryto vodného toku bez zásadných sedimentov. Móžu
sa tu vyskytovat‘ naklonené dreviny s podmytým koreňovým systémov, ktoré správca vodného toku
monitoruje a v prípade potreby ich bude odstraňovat‘ pri súčasnom rešpektovaní ochrany prírody a krajhiy
a maj etko

.

—

právnych pomerov.

VT Petrovička

—

extravilán ocel‘ové záchytné brablice
-

Záchytné hrablice sa periodicky čistia v závislosti od množswa zachytených nečistót na ocel‘ovej
konštrukcii. Vyčistené boli v novembri 2018 spolu s prečistením koryta vodného toku od sedimentov.
Ďalšie čistenie bude vykonané podl‘a potreby.

Na záver uvádzame, že SyP,

š. p., vykonáva údržbu vodných tokov v závislosti od svojich technických

a fznančných možností s ohl‘adom na potrebu zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Bytča ajeho
prímestských častí. Predmetný vodný tok Petrovička nespósobil problémy takého charakteru, že by mohli byt‘
obrozené rodinné domy občanov mesta Bytča, ich majetok, príp.

mé

subjekty a komunikácie. Za posledné

roky ndevidujeme povodňové situácie a poškodené nehnutel‘nosti z dóvodu povodňových prietokov.
Stran, 2 (coIkom 3)

Avšak pri extrémnych zrážkacb a následnej povodni nevylučujeme možné riziko záplav a prípadných škód.
Z uvedeného dóvodu budeme aj nad‘alej ako doteraz v rámci preventívnych opatrení a pcriodickej údržby
vodných tokov postupne odstraňovat‘ náletové dreviny v korytách vodných tokov, ako aj odstraňovat‘
sedimenty, ktoré tvoria prekážky pre plynulý odtok vód.

Na vedomie
SyP, Š. p., OZ FN,
SyP, Š. p., OZ PN, SPSV J., Púchov
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