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Část I.
Úvodní ustanovení
Článek 1.
Úvod
Povodňový plán města Chvaletice je základním dokumentem pro řízení ochrany před
povodněmi ve správním obvodu města Chvaletice. Obsahuje potřebné údaje k ochraně
obyvatelstva, hospodářských zvířat a majetku před povodněmi na úrovni Povodňové komise
města Chvaletice.
Jeho zpracování vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povodňový plán bude každoročně prověřován a
v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude provedeno
také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních
předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.
Článek 2.
Právní normy
V současné době platí pro ochranu před povodněmi následující právní předpisy:
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění
pozdějších předpisů,
• Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931, Povodňové plány
z února 2001
• Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému,
• Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
• Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní
povodňové služby č. 4/2003
S preventivními opatřeními na ochranu před škodlivými účinky povodní souvisí dále:
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů,
• Zákon č. 132/2002 Sb., o pozemkových úpravách, pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů,
• Zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších
předpisů,
• Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
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Článek 3.
Příslušný povodňový orgán
Dle § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, město Chvaletice zřizuje
k plnění úkolů při ochraně před povodněmi příslušný povodňový orgán – Povodňovou komisi
města Chvaletice (dále jen povodňová komise). Povodňová komise je zřízena Radou města
Chvaletice k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán města a jejím
předsedou se stává starosta města. Rada města jmenuje další členy povodňové komise.
Článek 4.
Správci vodních toků
Správním územím města Chvaletice protéká především vodní tok Labe, u něhož připadá
v úvahu nebezpečí tvorby povodní.
Správu tohoto vodního toku vykonává:
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Provozně-technický úsek Pardubice, Teplého
č.p. 2014
Informace o vývoji povodňové situace budou v rámci svých povinností shromažďovat
především správci toků.
Článek 5.
Cíle povodňového plánu
Cílem zpracování povodňového plánu je zajistit prevenci vzniku škod, případně jejich
prohlubování a tím zabránit následným škodám a druhotným negativním stavům a dopadům
na vlastní činnost, zajistit ochranu životů a zdraví osob, zvířat a majetku ohroženého území.
Dalším cílem je ochrana životního prostředí, efektivní využití všech dostupných technických
a organizačních prostředků a zajištění pomoci všeho druhu postiženým osobám.
Předpokladem účinnosti povodňového plánu je jeho znalost všech vykonavatelů v rozsahu pro
ně potřebném, jeho pravidelná aktualizace a posléze dílčí nácviky činnosti a postupů při
vzniku uvedených situací.
Článek 6.
Členění povodňového plánu
Povodňový plán obsahuje:
I. Úvodní část
II. Věcná část – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění města Chvaletice před povodněmi.
III. Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků
ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi
IV. Grafická část – obsahuje mapy se zákresem stanovených záplavových území Labe
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Část II.
Věcná část
Článek 7
Charakteristika zájmového území
Hydrologické údaje o velkých vodách:
říční km 937,204 – 93,556
správce vodního toku: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Provozně-technický úsek
Pardubice, Teplého č.p. 2014
Hydrologická data Labe (dle ČHMÚ – data stažena únor 2020)

LABE
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Článek 8
Druh a rozsah ohrožení
1. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může působit
škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat nebo je odtok vody nedostatečný. Povodeň začíná vyhlášením II. nebo
III. stupně povodňové aktivity a končí odvoláním III. stupně povodňové aktivity, není-li
v době jeho odvolání vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace,
při níž nebyl vyhlášen II. ani III. stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody
v určitém profilu dosáhl směrodatné úrovně pro vyhlášení II. popř. III. stupně povodňové
aktivity. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo jinými vlivy, zejména
poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým
řešením
kritické
situace
na
vodním
díle
(zvláštní
povodeň).
2. Přirozená povodeň
Přirozená povodeň je situace způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí zaplavení
území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle zákona č. 254/2001
Sb. nebo povodňovými orgány, zejména při:
▪ dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci;
▪ déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů
Labe
Tento vodní tok spolu s vodními díly postavenými na horním toku se jeví jako největším
nebezpečím vytvoření zátopového území. Uvedenou domněnku potvrzují zkušenosti
z povodní let předcházejících, údajů obyvatel a značek velkých vod, docházelo poměrně
k vysokým zaplavení budov.
3. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy
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Za zvláštní povodně jsou považovány povodně způsobené umělými vlivy, tj. situace, jež
mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo
mohou vzdouvat vodu zejména při:
▪ narušení tělesa vzdouvajícího vodního díla
▪ poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl
▪ nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla
Průběh zvláštních povodní je velmi rychlý a zpravidla má katastrofické následky. Ve
správním území města Chvaletice jejich nebezpečí nehrozí.
Článek 9
Opatření na ochranu před povodněmi
1. Opatření k ochraně před povodněmi dělíme na preventivní, přípravná a operativní.
Preventivní a přípravná opatření se provádějí v období mimo povodňové aktivity.
Operativní pak v době povodně a po povodni.
a) Opatření přípravná – zahrnují úkoly týkající se průzkumu vodních toků jako celku,
rozsahů a následků případných povodní, zpracování a upřesňování potřebné
dokumentace, spolupráce s příslušnými vodohospodářskými orgány, obcemi
ohroženými zátopovou vlnou a součinnostními orgány
b) opatření sezónní – zahrnují úkoly prováděné před obdobím, kdy je výskyt povodní
pravděpodobný (trvalé dlouhodobé srážky, přívalové deště, ledy apod.)
c) opatření v době zvýšeného nebezpečí – zahrnuje úkoly, které vyžadují věnovat
pozornost vodním tokům, které nejvíce ohrožují území města a kde hrozí
nebezpečí povodně. Za této situace úkoly plní zejména hlídková, případně hlásná
služba. Jedná se o první stupeň, tedy stav bdělosti.
d) opatření v průběhu povodně
1.
Opatření při stavu pohotovosti – zahrnuje úkoly, které vyžadují
zvýšenou pozornost vznikajícímu nebezpečí, provádění opatření ke
zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a zvýšení pohotovosti
pro případ dalšího zhoršení situace. Za této situace úkoly plní povodňová
komise města. Jedná se o druhý stupeň, tedy stav pohotovosti.
2.
Opatření při stavu ohrožení – zahrnuje úkoly, které jsou plněny v době,
kdy se voda začíná vylévat z koryta, kdy vznikají škody mimo koryto,
nebo kdy začnou být bezprostředně ohroženy životy osob, popřípadě
majetku v zátopovém území. Za této situace jsou vydávány pokyny
k zahájení záchranných prací podle zpracovaného povodňového plánu a
skutečně vzniklé situace. Za této situace úkoly plní a záchranné práce
řídí povodňová komise města. Jedná se o třetí stupeň, tedy stav ohrožení.
2. K preventivním a přípravným opatřením patří:
a) Povodňové prohlídky:
Obec zajišťuje, zda na vodních tocích a v zátopových územích, popřípadě na objektech
nebo zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodohospodářských dílech nejsou
závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky provádí obec
nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání
b) Předpovědní a hlásná povodňová služba
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o možnosti vzniku
povodně a jejím dalším vývoji. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický
ústav Praha se svými pracovišti v Hradci Králové, který uvědomí starostu města.
Hlásná povodňová služba varuje obyvatelstvo v místě povodně v době povodňové
aktivity. Upozorňuje povodňové orgány na vývoj povodňové situace v zájmovém
území Města Chvaletice. Tuto službu zajišťuje povodňová komise
c) Hlídková služba
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V době nebezpečí povodně je organizována hlásná a hlídková služba a probíhají
technická opatření (např.: je připraven materiál na stavbu lávek, který je uložen
v areálu místního hospodářství – č.p. 486 v ulici V Telčicích)
Sleduje nepřetržitě vývoj povodňové situace po celou dobu povodně a předává
informace stanovišti povodňové komise. Je složena z občanů nebo zaměstnanců města
a organizována městským úřadem v době povodňové aktivity.
3. Povodňové zabezpečovací a záchranné práce
Povodňové zabezpečovací práce slouží k odstranění závad ve vodních tocích, objektech na
vodním toku nebo v jeho zátopovém území v době nebezpečí povodně, za povodně nebo
po povodni.
Povodňové zabezpečovací práce zahrnují:
- odstraňování naplavených překážek ve vodním toku,
- zpevňování nádrží břehů,
- ochranu přirozeného koryta proti narušení povodňovým průtokem,
- uvolňování ledových bariér apod.
Tyto práce jsou v územním obvodu města Chvaletice zajišťovány zaměstnanci města –
odborem životního prostředí. Technické prostředky a materiály k zabezpečení ochrany
před povodněmi se nacházejí na pracovišti party místního hospodářství, ul. V Telčicích
č.p. 486, Chvaletice a dále dle článku 16.
Povodňové záchranné práce jsou opatření prováděná za povodně v bezprostředně
ohrožených nebo již zaplavených územích. Slouží k záchraně životů a majetku občanů
(např. odsun obyvatelstva, péče o něj po nezbytně dlouhou dobu apod.). Tyto práce jsou
zajišťovány ve spolupráci s Policií ČR, popř. lze dle rozsahu povodně vyžádat pomoc od
nejbližšího vojenského útvaru.
Článek 10
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity
1. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány dle rozsahu hrozícího nebezpečí a
dělí se na:
▪ I. stupeň – stav bdělosti – který nastává při nebezpečí povodně a zaniká,
pokud příčiny tohoto nebezpečí pominou.
▪ II. stupeň – stav pohotovosti – je vyhlašován v případě vlastní povodně, kdy
nedochází ke škodám
▪ III. stupeň – stav ohrožení – vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí větších
škod nebo, pokud již k takovým škodám došlo
I. stupeň povodňové aktivity – bdělost
Tento I. stupeň povodňové aktivity není vyhlašován veřejně, slouží pouze k zpohotovění a
uvedení do činnosti hlídkové a hlásné služby. Tento stupeň nastává při nepříznivé
hydrometeorologické předpovědi, při náhlém tání podle meteorologické předpovědi, při
souvislých zámrzech toku nebo při nepříznivé provozní situaci na vodním díle.
Výsledky jejich činnosti, tj. zhoršení situace, případně nebezpečí povodně jsou předávány
starostovi města, později z titulu funkce předsedovi povodňové komise, který informuje
další obce a součinností orgány.
II. stupeň povodňové aktivity – pohotovost
Tento stupeň povodňové aktivity je vyhlášen na základě údajů hlídkové a hlásné služby
nebo na návrh správců vodních toků (případně povodňové komise obcí s rozšířenou
působností nebo povodňové komise kraje) veřejně všemi dostupnými prostředky
(rozhlasem, sítí správy spojů, ústně apod.). Tento stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje
při přechodném výrazném stoupnutí hladiny vodních toků a hrozí-li vylití z koryta, při
výrazném stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů a při výrazném
stoupnutí hladiny na vodních dílech kdy je ohrožena bezpečnost.
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Za vyhlášení a jejich proniknutí zodpovídá v plném rozsahu předseda povodňové komise.
Pokud vyhlášení stupňů dosud Povodňová komise MěÚ Přelouč nedoporučila, tuto
informuje.

III. stupeň povodňové aktivity – ohrožení
Tento stupeň povodňové aktivity je vyhlášen na základě údajů hlídkové a hlásné služby
nebo na návrh správců vodních toků (případně povodňové komise obcí s rozšířenou
působností nebo povodňové komise kraje) veřejně všemi dostupnými prostředky
(rozhlasem, sítí správy spojů, ústně apod.). Tento stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje
při bezprostředním nebezpečí škod či při vzniku škod v důsledku povodňové situace.
Tento stupeň povodňové aktivity je vyhlašován v době, kdy se voda vylévá z koryta,
vznikají škody na majetku a jsou bezprostředně ohroženy životy osob. Vyhlášení tohoto
stupně je současně pokynem k zahájení záchranných prací podle povodňového plánu.
2. Město Chvaletice vyhlašuje všechny stupně povodňové aktivity jen v případě, kdy
povodeň zasahuje pouze jeho územní obvod.
Jestliže povodeň zasáhla územní obvody více obcí, vyhlašuje povodňovou aktivitu
povodňová komise obce s rozšířenou působností (Městský úřad Přelouč).
Město Chvaletice oznámí neprodleně nadřízenému povodňovému orgánu, že vyhlásil
povodňovou aktivitu. Současně varuje všechny obce ležící níže na vodních tocích a
správce povodí postižených vodních toků.
3. Rozhodné stavy a průtoky pro vyhlášení povodňové aktivity (PA)
V případě nebezpečí povodňové aktivity jsou sledovány vodní stavy a průtoky na
následujících vodních tocích:
Labe – stanice Elektrárna Přelouč (aktualizace únor 2020)
stav – cm
průtok m3/s
I. stupeň PA
240
227
II. stupeň PA
330
370
III. stupeň PA
400
522
4. Pomocný vodočet v územním obvodu města Chvaletice
Labe – stanice T.I.S.C., a. s. (aktualizace březen 2006)
průtok
m3/s
I. stupeň PA – nastupuje
hlídková služba

II. stupeň PA – zahájí činnost
povodňová komise

203
329

III. stupeň PA – provádění
záchranných a bezpečnostních
prací

460
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5. Povodňová komise
Povodňovou komisi města Chvaletice zřizuje rada města Chvaletice k plnění úkolů
uložených obecně závaznými předpisy o ochraně před povodněmi. Činnost povodňové
komise vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., §§ 63-87. Povodňová komise je výkonným
orgánem Města Chvaletice v době povodňové aktivity. Jejím úkolem je řídit, koordinovat a
kontrolovat organizaci opatření k ochraně před povodněmi.
Povodňová komise v době mimo povodní:
• Zpracovávají povodňový plán, potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových
plánů vlastníků pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města.
• Provádějí povodňové prohlídky.
• Připravuje se na povodňové situace, řízení a organizaci příslušných činností, které by
nastaly v průběhu povodní.
Povodňová komise při povodni zejména:
• Organizuje a zabezpečuje hlásnou a hlídkovou službu a upozorňuje občany na
nebezpečí.
• Oznamuje nebezpečí okolním obcím.
• Vyhlašuje stav pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod.
• V době nebezpečí povodní (stav bdělosti) zajišťuje spojení s orgány, organizacemi a
občany, kteří mohou být nápomocni při zdolávání povodní.
• Při povodních v územním obvodu obce organizuje záchranné akce.
• V rámci zajišťování opatření v době povodně mohou činit opatření a vydávat příkazy
na ochranu před povodněmi; tyto příkazy nejsou rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.
• Zabezpečuje nutnou hygienickou službu a zdravotní péči.
Povodňová komise může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení
řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných
povodňových plánů.
Stanovištěm orgánu za povodně je kancelář starosty v budově Městském úřadu Chvaletice,
U Stadionu č.p. 237, 533 12 Chvaletice, telefon: 466 768 460.
6. Povodňová kniha je základním dokumentem o celkovém průběhu povodně. Účelem
dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o
provedených záchranných a zabezpečovacích prací při povodni, o příčině vzniku a
velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. Do knihy se zapisuje
zejména:
• průběžné záznamy o hlášených stavech toku
• hlášení hlásné povodňové služby
• hlášení hlídkové služby
• externě přijaté zprávy včetně ověření
• obsah pokynů, rozhodnutí a činnosti určené předsedou nebo vedoucím směny
povodňové komise
• záznam o zabezpečovacích a záchranných činnostech
• obsah příkazů fyzickým a právnickým osobám, které se ukládají během povodně
poskytovat pomoc nebo vykonávat opatření ke zmírnění povodňových škod
• záznamy o případné evakuaci osob
• převzetí řízení povodňové ochrany nadřízenou povodňovou komisí
• výsledky preventivních povodňových prohlídek
• doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
doslovné znění odesílaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresáta a způsobu a
doby odeslání
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Veškeré záznamy musí být zapisovatelem řádně podepsány! Předseda PK, případně
místopředseda PK, podepisuje důležité informace v povodňové knize. Za vedení
povodňové knihy je zodpovědný předseda povodňové komise.
7. Plán svolávání místního povodňového orgánu
Starosta je povinen svolat povodňovou komisi jestliže:
a) mu byl možný vznik povodně signalizován nadřízeným orgánem nebo jím pověřeným
orgánem,
b) mu byl možný vznik povodně hlášen MěÚ ležícím výše na vodním toku,
c) hrozí vznik povodně v místě,
d) povodeň nastala a nehlásil ji nikdo.
Povinností povodňové komise je organizovat a řídit všechna potřebná opatření:
a) varovat všechny níže ležící obecní (městské) úřady,
b) organizovat hlásnou a hlídkovou službu,
c) provádět zabezpečovací a záchranné práce.
Nadřízeným povodňovým orgánem v době povodňové aktivity je povodňová komise obce
s rozšířenou působností Městského úřadu Přelouč.
Kontaktní osoba: Lubomír Novotný – tajemník pov. komise obce s rozšířenou působností
tel. č. 466 094 141,
mobil: 603 184 575
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Část III.
Organizační část
Článek 11
Rozhodný stav při jednotlivých stupních povodňové aktivity
I. BDĚLOST

II. POHOTOVOST

III. OHROŽENÍ

Nastupující hlídková služba

Zahájí činnost povodňová
komise

Provádění záchranných a
bezpečnostních prací

Vyhlašování jednotlivých stupňů aktivity:
Bdělost

Nevyhlašuje se. Začátek činnosti hlídkové služby, začátek hlásné služby.

Pohotovost

Pro území města vyhlašuje II. a III. stupeň předseda povodňové komise obce
na základě údajů hlídkové služby nebo na návrh správců vodních toků.
Vyhlášení oznámí komisi Městského úřadu Přelouč.

Ohrožení

Varování občanů provede: Městský úřad Chvaletice podle textové části II. (vyhlašování stupňů
povodňové aktivity).

Článek 12
Povodňová komise
1. Složení Povodňové komise města Chvaletice
Č.

1.

TITUL,
JMÉNO,
PŘÍJMENÍ
Ing. Zdeňka
Marková

FUNKCE v
PK

Předseda

FUNKCE,
PRACOVIŠTĚ
starostka
Město
Chvaletice

PRACOVIŠTĚ,
SPOJENÍ
Město Chvaletice
U Stadionu č.p. 237,
Chvaletice
Tel: 466 768 460
732183590

ADRESA
BYDLIŠTĚ,
TELEFON
Palackého 180
Chvaletice
Tel: 725 178 095

markova@chvaletice.cz

2.

Pavel
KASAL

Místopředseda

ved. odboru ŽP
Město
Chvaletice

Město Chvaletice
U Stadionu č.p. 237,
Chvaletice
Tel: 466 768 469
724 182 113

Přelovice č.p. 49
Tel: 466 942 251

kasal@chvaletice.cz

3.

PhDr.
Tomáš
Růžička

Tajemník

tajemník
MěÚ
Chvaletice
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Město Chvaletice
U Stadionu č.p. 237,
Chvaletice
Tel: 466 768 462
724 182 106
ruzicka@chvaletice.cz

U Pekla 432
Kolín 2
Tel.: 724 182 106

Petr
STEHLÍK

Zapisovatel

investiční
referent
Město
Chvaletice

5.

Pavel
ŠLECHTA

Člen

správce
Město
Chvaletice

6.

Jana
KŘÍŽOVÁ

Člen

zahradnice
Město
Chvaletice

4.

7.

Zdeněk
ŘÍHA

Člen

úklid obce,
řidič
Město
Chvaletice

Město Chvaletice
U Stadionu č.p. 237,
Chvaletice
Tel: 466 768 470
731440593
stehlik@chvaletice.cz
Město Chvaletice
U KD č.p. 158
Chvaletice
Tel: 466 988 240
730510905

Kolínská 361
Chvaletice
731440593

Obr. míru 147
Chvaletice
Tel: 603 990 475

Město Chvaletice
V Telčicích č.p. 16
Chvaletice
Tel: 607 516 979

Obránců míru
Chvaletice
Tel: 607 516 979

Město Chvaletice
V Telčicích č.p. 16
Tel: 728 246 553

Obr. míru 147
Tel: 728 246 553

2. Povodňová komise města Chvaletice vykonává i funkci pracovního štábu
3. Činnost členů Povodňové komise města Chvaletice
a) Starosta města Chvaletice – Předseda povodňové komise
▪ rozhoduje o svolání PK,
▪ řídí činnost PK,
▪ na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových
opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
▪ rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti
▪ rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
▪ organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva,
▪ osobně řídí jednou za rok nácvik činnosti PK,
▪ provádí prověrky připravenosti PK,
▪ schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
▪ v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK.
b) Vedoucí odboru životního prostředí – Místopředseda povodňové komise, velitel
pracovního štábu
Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda
komise, pokud předseda neurčí jinak.
▪ organizuje a zabezpečuje prvotní sběr informací o stavu vodních toků a o
srážkoměrných stanicích,
▪ organizuje a zabezpečuje prvotní zásah technických prostředků při povodni
▪ organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz orgánů PK, zabezpečuje doručení
pojítek orgánům PK,
▪ organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města
mobilními prostředky,
▪ provádí jednou za čtvrtletí preventivní kontrolní činnost jemu podřízených sil a
prostředků, o kontrole provede zápis do Povodňové knihy,
▪ v době mimo povodňovou aktivitu zabezpečuje školení v obsluze pojítek PK,
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

vede evidenci škod při povodni,
zodpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu města Chvaletice,
plní další úkoly uložené předsedou PK,
provádí jednou za čtvrtletí preventivní kontrolní činnost sil a prostředků pro
použití při povodních, o kontrole provede zápis do Povodňové knihy (provádí
se zpravidla u zásob nebo technických prostředků, neprovádí se u vybavení
např. PC, fotoaparát apod.),
řídí nasazení sil a prostředků odboru na úseku technických služeb,
plní další úkoly uložené předsedou PK,
spolupracuje s územním pracovištěm Krajské hygienické správy, organizací
Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice a Povodí Labe, s. p.,
organizuje ve spolupráci s VaK a.s. Pardubice nouzové zásobování postižených
oblastí pitnou vodou,
vede přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) pro případ
nutnosti rychlého odpojení,
plní další úkoly uložené předsedou PK.

c) Tajemník MěÚ – tajemník povodňové komise
▪ zastupuje místopředsedu povodňové komise v době jeho nepřítomnosti na
pracovišti PK,
▪ zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni
spolu s dalšími členy povodňové komise,
▪ plní další úkoly uložené předsedou PK,
▪ vede přehled o místech a materiálu pro nouzové přežití obyvatelstva, zejména
v humanitární pomoci obyvatelstvu postiženému povodněmi,
▪ plní další úkoly uložené předsedou PK.
d) Zapisovatel
(službu koná zapisovatel po dobu 6 hodin, na dobu 24 hodin jsou čtyři směny, další
zapisovatelky jsou určeny z řad zaměstnanců města dle potřeby):
▪ aktivuje pracoviště PK, vyzvedne od starosty povodňovou knihu,
▪ udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
▪ zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy,
▪ přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení,
▪ vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných
pro PK,
▪ organizuje proviantní zabezpečení PK,
▪ provádí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel,
▪ zastupuje tajemníka povodňové komise,
▪ plní další úkoly uložené předsedou PK.
4. Hlídková služba
Sleduje nepřetržitě vývoj povodňové situace po celou dobu povodně a předává informace
stanovišti povodňové komise.
• provádí evidenční a dokumentační práce při a po povodni v podobě fotografií,
videa za pomocí mobilního telefonu apod.),
• organizuje likvidaci uhynulých zvířat,
• plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.
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Složení hlídkové služby:
Jméno a
Adresa
příjmení
Obránců míru 147,
Pavel Šlechta
Chvaletice
Obránců míru 143/46
Jana Křížová
Chvaletice
Obránců míru 147,
Zdeněk Říha
Chvaletice

Spojenítelefon

Mobilní
telefon

Předání informace

ne

603 990 475

starostovi města

ne

607 516 979

starostovi města

ne

728 246 553

starostovi města

5. Činnost za stupňů povodňové aktivity
I. stupeň povodňové aktivity
- hlídková služba předává informace předsedovi PK (starostovi města)
II. stupeň povodňové aktivity
- hlásná služba předává informace předsedovi PK (starostovi města)
- předsedka PK předává informace předsedovi Povodňové komise Městského úřadu
Přelouč a součinnostním orgánům a obcím dle hlásné služby
III. stupeň povodňové aktivity
- předseda PK předává informace předsedovi Povodňové komise Městského úřadu
Přelouč a součinnostním orgánům a obcím dle hlásné služby.
Článek 13

H L Á S N Á S L U Ž B A – POVODŇOVÝ OBVOD L A B E
HMU Hradec Králové

Městský úřad Přelouč

Valy u
Přelouče

466 959 378

Břehy

466 959 618

Řečany n. L.

603 871 594

Trnávka

606 660 232

Semín

466 932 122
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Povodí Labe HK

Kladruby nad
Labem

466 932 126

Selmice

466 932 246

Chvaletice

732 183 590

Labské
Chrčice

606 660 215

Kojice

466 985 233

Týnec nad
Labem

321 781 100

Článek 14
Hlásná a povodňová služba
1. Hlásnou a povodňovou službu pro město Chvaletice zajišťuje Městský úřad
Chvaletice
2. MěÚ spolupracuje:
▪ se správcem a provozovatelem toku (Povodí Labe, s.p.)
▪ s povodňovými komisemi obcí Řečany nad Labem, Trnávka, Přelouč (přijímá
informace)
▪ s povodňovými komisemi obcí Kojice, Týnec nad Labem (předává
informace)
▪ s povodňovou komisí města Přelouč – obec s rozšířenou působností
▪ majitelům ohrožených nemovitostí
Sev.en EC, a.s., Elektrárna Chvaletice – telefon: 222 183 111, 462 101 111,
462 102 161
T.I.S.C., a. s., Loděnice Chvaletice –
Tomáš Příhoda – ředitel
Tel.: +420 601 539 752
tomas.kovral@seznam.cz
Luboš Vohralík – mistr
Tel.: +420 608 112 677
vohralik.tisc@seznam.cz
Hana Voclíková – asistentka
Tel.: +420 702 011 329
voclikova.tisc@seznam.cz
• KOVO global (bývalý areál Havelka) – 777 216 473
• Ing. Konáš – závlahy – čerpací stanice – telefon: 466 670 755.
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Článek 15
Součinnostní orgány
Orgán

Adresa

Spojení

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951
dispečink
Závod 4 Střední Labe Pardubice
Pardubice, Teplého č.p. 2014
vedoucí střediska
Závod 2 Pardubice
Cihelna 135
vedoucí střediska

495 088 730
495 088 720
466 864 411
466 868 420

Městský úřad Přelouč
Vodoprávní oddělení

Československé armády 1665

466 094 147
466 094 148

Krajský úřad Pardubického kraje

Pardubice, Komenského nám. 125

466 026 111

Hasičský záchranný sbor

Pardubice, Teplého 1526

150
950 570 011

Okresní ředitelství Policie ČR

Pardubice, Na Spravedlnosti 2516

Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik

Obvodní oddělení Policie ČR
Chvaletice
Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje

Obránců míru 147, Chvaletice

466 868 211
466 868 240

158
466 304 895
466 985 062,
466 985 070

Pardubice, Klášterní 54

466 531 930

Nemocnice

Pardubice, Kyjevská 44

155
466 011 111

Poliklinika Přelouč

Libušina

466 959 222

Vodovody a kanalizace a.s.

Pardubice, Teplého 2014

466 798 411

Vodovody a kanalizace, a.s.,
středisko Přelouč

Trstenická 1490

466 959 113

Kamenolom Chvaletice, Granita

Hornická Čtvrť

466 985 867

Elektrárna Chvaletice

Chvaletice

ZZN a.s.

Pardubice, Dělnická 384

Správa a údržba silnic

Pardubice, Doubravice 96
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462 101 111
462 102 161
466 670 141
466 670 130
466 052 710
466 052 711

Článek 16
Náhradní nouzové ubytování v rámci města Chvaletice
Základní škola, 9. května 148, Chvaletice
Sportovní hala, Spojovací č.p. 431, Chvaletice
Dům kultury, U KD 158, Chvaletice

466 985 550
466 536 718
466 988 217

Článek 17
Materiální a technické zabezpečení prací
1. Materiální zabezpečení
Z vlastních zdrojů občanů
Z lomu Granita Skuteč, provozovna Chvaletice
Ze skládek MěÚ Chvaletice

2. Dopravní prostředky a mechanizmy
Druh techniky
Majitel
Autobus

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Auto nákladní do 5 t

Stavebniny, Míča Jaroslav
Město Chvaletice

Spojení
– Spojení–
telefon
mobilní telefon
469 660 811
469 660 824
466 768 469 739 010 050
723 716 284

Auto nákladní nad 5 t

TSS – stavební společnost

466 988 152

Autojeřáb

TIBA BETON CZ. s.r.o.

466 985 014

Autocisterna

Město Chvaletice

Traktor s vlekem

605 251 381

466 768 469

723 716 284

Město Chvaletice
SOUz Chvaletice

466 768 469
466 985 597

723 716 284

Malotraktor

Město Chvaletice

466 768 469

723 716 284

Multikára

Město Chvaletice

466 768 469

723 76 284

Pozn. K zajištění ochrany před povodněmi jsou organizace a občané povinni přispět na
příkaz povodňových orgánů podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně
lidských životů a majetků před povodněmi.
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Článek 18
Závěrečná ustanovení
1. Povodňový plán Města Chvaletice byl projednán a schválen nadřízeným orgánem, t.j.
povodňovým orgánem pro správní obvod obce s rozšířenou působností Městským úřadem
Přelouč.
2. Plán bude minimálně 1x ročně prověřen a v případě potřeby doplněn tak, aby ochrana
před povodněmi byla soustavně zdokonalována.
3. Přílohy k povodňovému plánu:
• Příloha č. 1 – Seznam Povodňové komise Města Přelouč
• Příloha č. 3 – Mapka

Ing. Zdeňka Marková, v.r.
starostka
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