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1. Ú V O D N Í

ČÁST

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke
koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Je to souhrn organizačních
a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na
životech a majetku obyvatel obce a hostů a na životním prostředí.
Povodňový plán obce řeší ve vazbě na velikost, vnitřní územní členění osídlení,
územní rozsah předpokládané záplavy přípravu a zabezpečení vyrozumívací, organizační,
technická, evakuační a jiná konkrétní opatření, využití vlastních, místně dostupných sil a
prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně dostupných sil a
prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupů, směřujících
k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti. Obsahuje přehled
a bilanci sil a prostředků. Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy
koordinačními, součinnostními, systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí
povodně, provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a
minimalizování následků povodně.
Povodňový plán vychází z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a
technicko organizační opatření při a po povodni, ze zkušeností z katastrofálních povodní
posledních let, z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a
záplavových poměrů v oblasti.

1.1. Souvisící legislativa
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
vše ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování
záplavových území
TNV 75 2931 Povodňové plány

1.2. Obecná terminologie
-

nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při dosažení stanoveného limitu
vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí
intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu
ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů; vzniku mimořádné
situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

-

povodeň: přechodné výrazné stoupnutí hladiny na vodním toku, při kterém hrozí
vylití nebo se vylévá voda z koryta. Mohou být způsobeny značné škody a ztráty
na zdraví a životech obyvatelstva. Na vodním toku a přilehlém území mohou
vznikat tyto druhy povodní
přirozená povodeň: povodeň způsobená přírodními jevy, zimní oblevou nebo
jarním táním sněhové pokrývky v kombinací s dešťovými srážkami, chodem ledů,
kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a
může způsobit škody; přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody
tím, že z určitému území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo
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její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném
odtoku srážkových vod



přirozená povodeň s mimořádnými příčinami: letní povodeň způsobená
dlouhotrvajícími dešti nebo krátkodobými srážkami velké intenzity
zvláštní povodeň: povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou
vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým
řešením kritické situace na vodním díle

-

zátopa, záplava: zaplavení území na březích vodního toku po vzdutí vody např.
při povodni, při protržení hráze, při vytvoření ledové zácpy…

-

potopa:
přílišné nahromadění vody na jednom místě, nejčastěji jako živelní pohroma

1.3. Použité symboly a zkratky
BR ORP
BRO
ČHMÚ
HZS
IZS
JSDH
KOPIS HZS
KÚ
LB, PB
LBP, PBP
MŠ
OO PČR
OPIS HZS
ORP
OŘ PČR
OÚ
PK
PP
Q100
Q20
Q5
SaP
SPA
VD
VHD
ZZS

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
Bezpečnostní rada obce
Český hydrometeorologický ústav
Hasičský záchranný sbor
Integrovaný záchranný systém
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Krajské operační a informační středisko HZS
Krajský úřad
Levý břeh, pravý břeh
Levobřežní přítok, pravobřežní přítok
Mateřská školka
Obvodní oddělení policie ČR
Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru
Obec s rozšířenou působností
Okresní ředitelství policie ČR
Obecní úřad
Povodňová komise
Povodňový plán
Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100let
Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20let
Průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5let
Síly a prostředky
Stupeň povodňové aktivity
Vodní dílo
Vodohospodářský dispečink
Záchranná zdravotní služba
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2. VĚCNÁ ČÁST
2.1. Charakteristika zájmového území a ohrožených objektů
Hněvnice (okres Plzeň-sever), kraj Plzeňský
Hněvnice jsou vesnice v okrese Plzeň-sever, přibližně 20 km na západ od Plzně.
400 metrů na jih od obce se nachází dálnice z Plzně do Německa, nejbližší nájezd na tuto
dálnici je ale vzdálený 7 km.
status:

obec

NUTS 5 (obec):
kraj (NUTS 3):
okres (NUTS 4):
obec s rozšířenou působností:
historická země:
katastrální výměra:
počet obyvatel:
počet obyvatel včetně letních pobytů:
zeměpisná šířka:
zeměpisná délka:
nadmořská výška:
PSČ:
zákl. sídelní jednotky:
části obce:
katastrální území:

530221
Plzeňský (CZ032)
Plzeň-sever (CZ0325)
Nýřany
Čechy
7,1 km²
104 (3. 7. 2006)
125
49° 43’ 52’’
13° 6’ 1’’
422 m
330 23 až 330 24
1
1
1

Středem obce protéká Hněvnický potok a nachází se zde obecní rybník, který je průtočný,
má rozlohu 1692 m2 , zadržuje cca 2400 m3 vody a slouží také jako požární nádrž.
V blízkosti jižní části obce protéká Vlkýšský potok.
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2.2. Druh a rozsah ohrožení
Je stanoveno 5 stupňů ohrožení podle pravděpodobnosti výskytu ve vztahu k možným
hrozbám:
1. stupeň
Velmi malé

2. stupeň
Malé

3. stupeň
Střední

4. stupeň
Vysoké

5. stupeň
Velmi vysoké

Povodně velkého rozsahu na území obce - 3. stupeň rizika

STŘEDNÍ

2.2.1. Povodňová bezpečnostní analýza
Zástavba obce Hněvnice se nachází na rovinatém terénu. Výrazná přirozená
povodeň rozlitím vodního toku Hněvnický potok a obecního rybníku se vyskytuje pouze za
nepravděpodobných podmínek. Nutné je tedy průběžně kontrolovat a udržovat výtok rybníku
a vodní cesty obou zmíněných potoků.
Výrazným nebezpečím, které reálně hrozí ohrožuje obec a její okolí je přirozená povodeň s
mimořádnými příčinami, tj. povodeň způsobená dlouhotrvajícími dešti nebo krátkodobými,
přívalovými srážkami velmi velké intenzity. Svahová vlna vody a bahna se nevyskytuje.
Vlastní území obce se nachází ve značné vzdálenosti od nejbližšího záplavového
území (viz mapy grafického vyhodnocení).
Ohrožení krajiny vodní erozí je nízké.
Obec nemá vlastní zdroj pitné vody (pouze osobní studny), není zásobovaná
vodovodní přípojkou a nemá vlastní čističku odpadních vod.. Na většině zástavby má
vybudovanou kanalizaci na povrchové vody.
Celá obec je zvukově pokryta poplachovou sirénou a veřejným rozhlasem, který má
zabezpečenou činnost při výpadku elektrické energie.
Obec má kvalitní silniční napojení na nadřazenou komunikační síť. Toto napojení je
v dobrém stavu a parametry vyhovují i průjezdu záchranné a evakuační techniky včetně
autobusů. V těsné blízkosti jižní části obce se nachází dálnice D5. Exit je ale vzdálený cca 7
km.

2.2.2. Možné ohrožení
-

zničení nebo poškození dopravní infrastruktury,
omezení základní dopravní obslužnosti,
zpomalení dodávek u všech činností provozovaných na území, zastavení
některých činností
ohrožení zdraví a životů, poškození nebo zničení přepravovaného materiálu
poškození, zaplavení nebo zničení dopravních a pracovních prostředků
v majetku obce nebo občanů
nestabilita hráze rybníka, násypů a svahů
možné šíření infekčních nemocí
možný nárůst kriminální činnosti.
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2.2.3. Negativní vliv na chráněné zájmy obce
Narušení všech základních služeb, ohrožení životů, zdraví a majetků trvale nebo
přechodně bydlících občanů a hostů, omezení provozní akceschopnosti obce.
2.2.4. Přístupové úseky komunikací, ohrožené velkou vodou
Z důvodu přípravy na možná rizika vyhodnocuje a aktualizuje obecní úřad ohrožené
úseky průběžných a blízkých komunikací písemně a graficky formou topografických nákresů.
Grafické vyhodnocení je zpracované na podkladech veřejně přístupných map a tvoří
samostatnou přílohu a) tohoto plánu.
Při určování těchto ohrožených úseků byly použity hranice záplavových území
v rozsahu stoleté vody a bezpečnostní územně analytické podklady.
2.2.5. Lokality, nemovitostí a ostatní objekty ohrožené velkou vodou
Ohrožené budovy, sklady a další zařízení určuje a aktualizuje obecní úřad. Na přímo
ohrožené budovy, sklady a další zařízení zpracovávají majitelé (provozovatelé) objektové
povodňové plány.
V současné době na území obce takové lokality, nemovitosti a objekty, ohrožené
závažným až devastujícím způspbem nejsou.

2.3. Opatření k ochraně před povodněmi
2.3.1. Předpovědní povodňová služba
informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o
možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických prvcích, charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách,
vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.
Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci
povodí, viz hydro.chmi.cz/.
Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích: http://www.pvl.cz/ .
2.3.2. Hlásná povodňová služba
zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě
očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku. Hlásnou povodňovou službu
organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou
působností a podílejí se na ní všichni účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení
hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou
službu.
2.3.3. Povodňové prohlídky u obce:
Povodňové prohlídky plánuje a organizuje obecní úřad. Slouží k zjištění, zda na vodní
ploše, vodních tocích a na objektech, které se zde nacházejí, nevznikají závady, které by
mohly zvýšit velikost škod při povodni. Zápisy se provádějí do povodňové knihy, která je
uložena u určeného člena povodňové komise.
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Vykonavatel:
četnost prohlídek:

Milan Bouzek ml., koordinátor pracovní skupiny
1 x ročně
v době jarního tání, zpravidla v průběhu měsíců březen - duben

rozsah plnění:
- stav břehu a hráze rybníku, břehů a koryta Hněvnického potoka
v úseku 1,5 km před obcí až 0,5 km za obec
- kontrolu zaměřit na možné naplaveniny, padlé stromy a
překážky, které by mohly při tání ledu nebo za přívalových dešťů
zvedat hladinu vody či jiným nežádoucím způsobem ovlivňovat její
odtok
- stav prostředků pro práci za povodně, jejich doplnění a použitelnost

Zjistí-li vykonavatel prohlídky závady, které mohou způsobit zhoršení odtokových
poměrů, neodkladně vyzve vlastníky pozemků, staveb a zařízení k jejich odstranění.
Tuto výzvu bez zbytečného prodlení oznámí starostovi obce a zapíše ji do povodňové knihy.
2.3.4. Nezbytně nutná obecná opatření
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně:
a) stanovení možného nebezpečí
b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
c) povodňový plán
d) povodňové prohlídky
e) organizační a technická příprava
f) příprava účastníků povodňové ochrany
g) varování při nebezpečí povodně
h) zřízení a činnost hlídkové služby
i) evidenční a dokumentační práce
Opatření za povodně:
a) řízené ovlivňování odtokových poměrů
b) povodňové zabezpečovací práce
c) povodňové záchranné práce
d) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní
Opatření po povodni:
a) obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území
b) zjišťování a oceňování povodňových škod
c) odstraňování povodňových škod
d) zjištění příčin, negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy
e) dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace
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2.3.5. Stupně povodňové aktivity
V důsledku specifika správního obvodu obce s velmi malou plochou povodí je
stanovení klasických limitů SPA a hlásných profilů pro danou lokalitu (vodoteče)
pouze orientační:
Stupeň

I. SPA

II. SPA

III. SPA

Stav

Popis
Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny
takového nebezpečí. Za stav bdělosti se rovněž považuje situace
označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.
Orientační limity SPA:
Stav bdělosti
- velmi nepříznivá předpověď,
- vydání výstrahy ČHMÚ na příslušné nebezpečné jevy.
Činnost:
Je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí
povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje
se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.
Orientační limity SPA:
- dlouhodobý intenzivní déšť, intenzivní obleva
Stav pohotovosti
- počátek povrchových odtoků z okolních pozemků
- max. výška hladin rybníků, naplněná koryta obou potoků.
Činnost:
Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před
povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na
zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu
povodně podle povodňového plánu.
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním
nebezpečí nebo při vzniku větších škod, při ohrožení životů a
majetku v záplavovém území.
Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných
jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti
současně se zahájením nouzových opatření.
Stav ohrožení
Orientační limity SPA:
- výrazný povrchový odtok vody z okolních pozemků,
- voda vytéká z břehů rybníků a koryt potoků,
- voda začíná ohrožovat nejníže položené nemovitosti.
Činnost:
Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce
nebo evakuace.
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2.4. Plán řešení situace obce
Splnění úkolů zapisuje a jejich ověření provádí určený člen povodňové komise nebo
delegovaný občan.
2.4.1. Přípravná opatření před povodní
P.č.

Úkol - opatření

1.
2.

Seznámit se s povodňovým plánem,
Vydat pracovníkům úkoly ke kontrole:
- ohroženého území
- pomůcek pro práci v extrémních podmínkách (svítilny,
akumulátory, pláště a holinky, náhradní zdroje el. energie,
čerpadla, přístupy do skladů a k materiálu).
Prověřit spojení na pracoviště, prověřit náhradní spojení
Překontrolovat a připravit pomocné prostředky
Aktualizovat personální složení povodňové komise a pracovní
skupiny
Určit dosažitelnost a zastupitelnost
Informovat o opatřeních nadřízený stupeň
Upřesnit součinnost při podávání informací na všech stupních

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Splnění
hlásil

Splnění
ověřil

Splnění
hlásil

Splnění
ověřil

Splnění
hlásil

Splnění
ověřil

2.4.2. Opatření I. stupně povodňové aktivity
P.č Úkol - opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svolat komisi - posoudit situaci, vydat úkoly
Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti
Poučit vybrané pracovníky o bezpečnosti při práci za povodně
Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve
vodě a v dešti, zkontrolovat základní zdravotnické pomůcky
Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy, přezkoušet
náhradní zdroj elektrické energie a náhradní osvětlení
Přezkoušet klíče a zámky od všech vrat a dveří v ohroženém
prostoru
2.4.3. Opatření II. stupně povodňové aktivity

P.č
.
1.
2.
3.
4.
5.

Úkol - opatření
Upřesněnit úkoly a opatření k nové situaci
Prověřit součinnost s příslušnou povodňovou komisí - telefonicky
Zabránit vjezdu kamionů a jiné těžké techniky na vozovky obce
s výjimkou evakuačních a záchranných prací.
Přeskládat volně ložené látky znečisťující vodu mimo její dosah (PHM, barvy, ředidla, kyseliny, akumulátory.atd.).
Zprovoznit vybrané EC (motorická a elektrická kapacitní
zkouška) a umístit je mimo ohrožený prostor
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Řešit přeskládání a upevnění dřeva a dřevěného materiálu proti
uplavání
Překontrolovat stav odtokových možností, septiků a jímek
Materiál, který voda silně znehodnocuje (ledničky, kompresory,
vrtačky, elektromotory, postele, skříňky atd.) uložit mimo dosah
vody
Optický, měřící a fotograf. materiál a přístroje přeložit mimo
dosah maximální záplavové vody
Zhodnotit (na přítokové straně do objektů) možnost vytvoření
dalších průtokových otvorů, aby nedošlo tlakem přitékající vody
ke zborcení celé strany plotu nebo zdi
Vyčlenit potřebný počet pracovníků do pracovní hotovosti
Vyhodnotit stav splněných opatření a rozhodnout o dalším řízení
Informovat nadřízenému komisi o situaci
2.4.4. Opatření III. stupně povodňové aktivity

P.č Úkol - opatření
Splnění
.
hlásil
1. Kontrolovat stav hladiny, zhodnotit podle počasí a rychlosti
stoupání možnost rozlivu vody a zatopení
2. Koordinovat postupy s okolními povodňovými orgány
3. Vytvořit si zásobu pitné vody
4. Vypnout přívody elektrického proudu
5. Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným
varováním
6. Odstraňovat naplavené předměty, které tvoří na přítoku překážky
7. Kontrolovat stav uložení znečišťujících látek (PHM, barvy atd.)
8. Podle požadavků poskytnout personální, technickou a materiální
pomoc potřebným
9. Informovat příslušnou povodňovou komisi o důležitých změnách
10. Podle stavu a situace plnit záchranné práce
11. Koordinovat postupy pracovníků PK a pracovní skupiny
12. Průběžně informovat nadřízený stupeň o stavu

Splnění
ověřil

2.4.5. Opatření po povodni
P.č Úkol - opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splnění
hlásil

Překontrolovat průchodnost odtoku, uvolnit, vyčistit zanesené
odtokové cesty
Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, prvotní údržbu,
ošetřování techniky, materiálu a úklidu budov a ploch
Okamžitě bez prodlení dát proschnout provozní a materiální
dokumentaci, knihy, sešity a další důležité tiskoviny
V objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové práce
Informovat o stavu nadřízeného
Všechen zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné
a oschlé prostranství, naklonit a otevřít bedny a obaly pro výtok
zbylé vody a nechat schnout.
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Splnění
ověřil

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a
nechat schnout
Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše
nechat schnout
Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře zaplavené
elektrické zásuvky, krabice, rozvodné skříňky
Připravit se na odstranění vrstvy usazeného bahna v objektech:
 vystěhovat všechen materiál
 pomocí proudové vody odstranit z plochy bahno
 po oschnutí ukládat zpět nejdříve nezatopený materiál
Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob
Zajistit dostatečně objekty a materiál před rabováním
Na základě rozsahu prací řešit s nadřízeným personální a
materiální výpomoc
Připravit písemnou zprávu nadřízenému o stavu, opatřeních a
požadavcích - vyčíslit předběžný rozsah škod
Připravit jednoduchý harmonogram postupu prací na ošetření
materiálu, překonzervaci techniky a zařízení a odstranění
následků povodně na období 1 - 2 měsíců v pořadí:
 rozložit materiál k prosychání
 odstraňovat zbytky vody z dutin a netěsných prostorů v
materiálu (motor. stroje a elektromotory přednostně)
 čistit stoly, skříně, dřevěné podlahy, opravovat elektroinstalaci
 postupně ošetřovat a překonzervovat zatopený materiál
 ošetřit kola a nápravy zatopené techniky
 ošetřit a uložit techniku a materiál používaných při povodni
 doplnit spotřební materiál
Informovat nadřízený orgán o odstranění následků povodně,
stavu materiálu, budov a zařízení

2.5. Organizace povodňové ochrany
2.5.1. Varovná opatření
Varování všech obyvatel ČR provádí prostřednictvím veřejných sdělovacích
prostředků
Ministerstvo vnitra (HZS, IZS), Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
Varování vlastních obyvatel organizuje Povodňová komise obce.
Součástí systému varování musí být prověření platnosti a aktualizace spojovacích
kontaktů na nadřízenou povodňovou komisi, na místně příslušné povodňové komise a na
dispečinky Integrovaného záchranného systému.
2.5.2. Přenos informací
Přenos informací probíhá po odborné a správní posloupnosti hlavních prvků, tj.
krajská povodňová komise, povodňová komise obce a její pracovní skupina a nejbližší OPIS
HZS (viz bod 3.5.1.).
Kontakty pro přenos informací jsou uvedeny v textu plánu a kontakty na ostatní
důležité orgány jsou v plánu spojení.
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3. ORGANIZAČNÍ ČÁST
3.1. Povodňové komise
3.1.1. Složení Povodňové komise ORP Nýřany – výpis (veřejná část)
Jméno a příjmení
Davídek Jiří Ing.
Hauer Petr, Ing.
Hrabák Petr, Ing.

funkce
starosta, předseda BR ORP
vedoucí odb. ŽP
odb. ŽP

funkce v komisi
předseda
zástupce předsedy
tajemník

3.1.2. Složení povodňové komise obce
Jméno a příjmení
Milan Bouzek
Vladimír Baumgartl
Jan Folta

funkce
starosta
místostarosta

funkce v komisi
předseda
zástupce předsedy
člen

3.2. Způsob varování a vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Varování a jednotlivé stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňová komise obce:


signálem sirény „Všeobecná výstraha” (kolísavý tón po dobu 140 vteřin),
třikrát za sebou v tříminutových intervalech



veřejným rozhlasem



telefonicky, u mobilních telefonů hromadnou SMS.

3.3. Doprava, zabezpečení záchranných prostředků
Silniční komunikace II. a III. třídy jsou v dobrém stavu a postačují i pro průjezd
záchranné a evakuační techniky.
Předpokládané uzavírky cest a navrhované objízdné trasy upřesňuje povodňová
komise obce podle aktuálních informací nadřízených orgánů a podle informací, přístupných
na portálu Národní dopravní informační a řídicí centrum (www.dopravniinfo.cz).
Při plánování a organizaci dopravy a záchranných prostředků bude obec přednostně
využívat vlastní síly a prostředky – viz bod 3.7. Přehled vlastních sil a prostředků.

3.4. Přehled vlastních sil a prostředků
25 - občanů právně, psychicky i fyzicky použitelných v případě nutné potřeby
2 - traktory v majetku občanů
Pro zabezpečení chodu záchranných prací požaduje obec doplnění:
1 - nákladní vozidlo s řidičem
1 - autobus malý s řidičem
13

3.5. Způsob vyžádání pomoci při povodni
Požadavky na personální, technickou a materiální pomoc řešit přednostně vzájemnou
pomocí obcí v bezprostředním dosahu. O personální, technické a materiální výpomoci
bezodkladně informovat krajskou povodňovou komisi a vyžádat si dodatečné písemné
potvrzení souhlasu.
Zápůjčky techniky a materiálu pro záchranu osob a majetku, předávat – přebírat v
místě nasazení pouze ve spolupráci s kompetentními orgány (starosta obce, Policie, HZS)
písemným zápisem o převzetí.
Evakuaci vlastních občanů, jejich dočasné ubytování, stravování a návrat řešit podle
aktuální potřeby přímo s příslušnými orgány. Průběh této evakuace hlásit vždy se stavem
k 12:00 a 18:00 hodině telefonicky krajské povodňové komisi a operačnímu středisku IZS.

3.6. Schéma toku informací, evidence a dokumentace
3.5.1. Obecné schéma toku informací
- hlavní prvky toku informací jsou krajská povodňová komise, povodňová komise
obce, pracovní skupina, integrovaný záchranný systém
- ostatní prvky (informační , pomocné a další) jsou obyvatelé obce, webové stránky
k získání dalších informací …

PK obce

PK ORP
IZS

pracovní skupina
obyvatelé obce

3.5.2. Evidence a dokumentace
Záznam - úkol

Uložena - místo

Záznam povede

Povodňová kniha

Obecní úřad - kancelář starosty

Velitel SDH

Foto(video) dokumentace Obecní úřad - spisovna
Souhrnná zpráva o
povodni

1. výtisk – ORP Nýřany
2. výtisk – Povodí
3. výtisk – vlastní
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Místostarosta

Starosta

3.7. Způsob zajištění aktualizace povodňového plánu:
-

aktualizaci adres, telefonního a jiného spojení provádět průběžně, každou změnu
hlásit bez zbytečného prodlení krajské povodňové komisi
ostatní aktualizaci v základní nebo grafické části povodňového plánu provádět
v čtyřletém cyklu
každou opravu, doplnění a aktualizaci zapsat ihned do Záznamu o aktualizaci
3.6.1.Záznamy o provedené aktualizaci
věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele datum

podpis
provozovatele

datum

podpis zpracovatele datum

podpis
provozovatele

datum

organizační část
předmět aktualizace
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GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ SITUACÍ A RIZIK
Přehledová mapa

Příloha 4.1.)
(zdroj Google – mapový podklad)

Orientační mapa činnosti

(zdroj Google – mapový podklad)
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Ohrožení velkou vodou
a) Záplavové území Q100

( zdroj Digitální povodňový plán ČR)

b) Záplavové území Q100

( zdroj Silniční databanka Ostrava)
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c) Záplavové území skutečné – místní zatopení:
zdroj sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/ + obecní úřad, pamětníci
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POVODŇOVÁ KNIHA

Příloha 4.2.)

Záznamník přijatých a odeslaných zpráv
Evid. Přijetí
Od koho Název a obsah zprávy Odeslání zprávy
Komu byla
číslo zprávy
zpráva
zpráva
Datum čas přijata
Způsob Datum čas odeslána
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Kdo
Podpis
zprávu
přijal

PLÁN SPOJENÍ

Příloha 4.3.)

4.3.1. Krizové kontakty obce Hněvnice
Krizové pracoviště
OÚ Hněvnice, Hněvnice č.p. 1, tel.: 377 893 137, ou.hnevnice@quick.cz
Záložní krizové pracoviště
Hněvnice č.p.12, tel.: 724 179 814, ou.hnevnice@quick.cz

4.3.2. Povodňová komise
Jméno a příjmení
Milan Bouzek
Vladimír Baumgartl

Funkce /
funkce při povodni
Starosta obce /
předseda PK
Místostarosta obce /
Zástupce předsedy PK
Člen komise

Jan Folta

telefon

e-mail

724179814

ou.hnevnice@quick.cz

723038891
724179813

ou.hnevnice@quick.cz

721634239

ou.hnevnice@quick.cz

Poznámka

4.3.3. Pracovní skupina obce
Jméno a příjmení

funkce při povodni

telefon

Milan Bouzek ml.

koordinátor

720150734

Markéta Prchalová

člen

605849637

Jiří Kravčenko

člen

776528727

4.3.4. Důležité krizové kontakty

Jméno a
příjmení
Davídek Jiří
Ing.

Povodňová komise ORP Nýřany ( krize@nyrany.cz )
funkce v PK

funkce

telefon

e-mail

předseda PK

starosta a
předseda BR ORP
VO ŽP MÚ
Nýřany, pracoviště
Plzeň

377832301
725041058

jiri.davidek@nyrany.cz

377168019
606486899

petr.hauer@nyrany.cz

referent OŽP

377168052
724191434

petr.hrabak@nyrany.cz

Hauer Petr
Ing.

zástupce
předsedy PK

Hrabák Petr
Ing.

tajemník PK
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Městský úřad obce s rozšířenou působností

Jméno a příjmení

funkce

Městský úřad Nýřany

ID datové schránky: 8hrbtcq

Ing. Jiří Davídek

Starosta

Městský úřad Nýřany
Pracoviště Plzeň

ID datové schránky: 8hrbtcq

podatelna@nyrany.cz

Šilhavý Lubomír Ing.

Vedoucí pracoviště
Plzeň

lubomir.silhavy@nyrany.cz



telefon

377832301
725041058

377168003

e-mail
podatelna@mesto-nyrany.cz
starosta@mestonyrany.cz

Krajská povodňová komise

Jméno a příjmení
Bernard Josef
Kučera Miloň, Ing.
Smutný Petr, Ing.
Plíhal Martin, Mgr.

funkce
hejtman
předseda PK
ředitel záv. povodí
Vltavy
místropředseda PK
člen Rady Plz. kraje
místropředseda PK
vedoucí odboru ŽP
tajemník PK

telefon

e-mail

377 195 246

povodne@plzensky-kraj.cz

377 307 300

povodne@plzensky-kraj.cz

377 195 232

povodne@plzensky-kraj.cz

377 195 332

povodne@plzensky-kraj.cz

4.3.4. Povodí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
Tel.: 377 307 111
Kontakt povodí - dispečink: Ing. Jan Bláha, 377 307 356 - 7

4.3.5. Ostatní kontakty
Kontakty na PK obce Blatnice (nejbližší po proudu Hněvnického potoka)
Miloslav Hajžman
předseda
724 147 660 starosta@blatnice.cz
Karel
Maresch
tajemník
724 266 421 karel.maresch@centrum.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
adresa:
telefon:
e-mail:
www:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
377 195 111, fax: 377 195 078
posta@plzensky-kraj.cz
http://www.kr-plzensky.cz/
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Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
adresa:
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
telefon:
974 321 111, fax: 974 322 203
datová schránka: 5ixai69 , e-mail: szkplz@mvcr.cz , www: http://www.policie.cz/
Preventivně informační oddělení
adresa:
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
tel.:
974 321 207, fax: 974 321208
e-mail:
pisplz@mvcr.cz
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Adresa:
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Spojovatel:
950 330 911
Krajské vojenské velitelství Plzeň
adresa:
Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň
tel.:
973 340 311, 733, 775 , fax: 973 340 300, 312
e-mail:
kvv.plzen@army.cz

4.3.4. Místní a pomocné kontakty
Jméno

Funkce,firma

Telefon

Poznámka

Radek Lukáč

Starosta OÚ
Heřmanova Huť

602291157

Pomocná technika

Ing. Vladimír Kohout

Ing.Kohout –
Heřmanova Huť
SUS PK
Středisko Kralovice

602476938

Vyprošťovací
technika

737285658

Silniční hospodářství

Jiří Procházka
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zpracoval a napsal:
Ing. Josef Zdražil
Crisis Management and Consultancy Agency
IČ: 733 71 106
773 82 69 82, 736 777 096
josef.zdrazil@krizovy-plan.eu
www.krizovy-plan.eu
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