
Karta Projektu 3.3.1.1 
 
 
A. Všeobecné informace 
 
1. Název projektu 

Revitalizace Únětického potoka, včetně protipovodňových opatření 

 
2. Nositel projektu 
 
Město Roztoky 
nám. 5. května 2 
252 63 Roztoky 
 
 
3. Zodpovědný projektový manažer  

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264   

 
4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty 
 
IAPRM  – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její enviromentální funkce, ochrana a tvorba 
životního prostředí; opatření 3.3 – Péče o životní prostředí a krajinu; záměr 3.3.1 Údržba krajiny a 
ochrana životního prostředí  
 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - 
IV – Ochrana přírody a krajiny  
 
OP ŽP – Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; oblast 1.3 
– Omezování rizika povodní  

 
5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu Únětického potoka s důrazem na výstavbu protipovodňových 
opatření, tak aby v případě hrozby povodní byly eliminovány škody na životním prostředí a majetku 
obyvatel.   

 
6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty 

Povodí Vltavy 
Na projektu bude participovat Zemědělská vodohospodářská správa 
Kladno, systém spolupráce bude specifikován smluvně. 

Obec Statenice, Únětice, 
Černý Vůl 

Partneři při realizaci projektu, principy spolupráce a případné dělení 
investičních nákladů mezi nositele projektu a jeho partnery bude 
specifikováno ve smlouvě o partnerství.  

 
 
 
 



B. Popis projektu 

 
1. Všeobecný cíl projektu 

Snížení rizika povodní v okolí potoka  

 
2. Specifické cíle projektu 

 Zlepšení stavu Únětického potoka po stránce vodohospodářské i po stránce estetické 

 
3. Cílové skupiny 
 
• obyvatelé města Roztoky 
• obyvatelé obcí Únětice, Statenice, Černý Vůl  
•  
 
4. Jednotlivé aktivity projektu  
 
Aktivity projektu lze rozdělit do 2 fází – přípravné a investiční. Přípravná fáze zahrnuje zpracování 
investičního záměru, projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci včetně související 
dokumentace. Investiční fáze představuje samotnou realizaci projektu financovanou v rámci získané 
dotace.  
 
 
5. Výstupy projektu/indikátory (m ěřitelné)  

Délka revitalizovaného toku km 

Počet protipovodňových opatření počet 

 
6. Očekávaný dopad realizace projektu  
 
• Snížení rizika povodní 
• Zlepšení stavu Únětického potoka 
• Zlepšení stavu ŽP 
 
 
7. Udržitelnost projektu 
 
Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z dotace, ze zdrojů města Roztoky, ze zdrojů partnerů 
projektu. Organizačně bude projekt zajištěn v rámci stávajících organizačních struktur města Roztoky. 
Realizace bude zajištěna odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení. 
 
 
C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec) 
Začátek realizace: 2011  
Dokončení realizace: po roce 2012  



 
D. Finanční rámec projektu 
Předpokládané zdroje Finanční částka v Kč 
Rozpočet města – příslib spolufinancování  
Dotace ze strukturálních fondů  
Privátní zdroje  
Úvěr, půjčka  
Ostatní  
Celkem ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO  
 
E. Podkladové materiály – připravenost 

Plánované projekty  Druh dokumentace  Je připravená   Nutno zpracovat 

Investiční záměr Ano Ne Revitalizace Únětického 
potoka, včetně 
protipovodňových 
opatření 

Projektová dokumentace Ne Ano 

 
F. Předpoklady a rizika realizace záměru 
  
Předpoklady: 

• Dopracování relevantní projektové dokumentace 
• Dořešení majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích (stavba ve veřejném zájmu) 
• Vyjasnění partnerské spolupráce 
• Zajištění financování realizace projektu (dotace, rozpočet města) 

 
Rizika: 

• Nedostatek finančních prostředků města na spolufinancování projektu 
• Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky) 
• Nedostatek personálu pro přípravu, realizaci a administraci projektu 
• Možná změna podmínek OP v průběhu jeho schvalování 

 
 
 
 


