Povodňový plán
pro území městyse Nové Veselí
ORP Žďár nad Sázavou

kraj Vysočina
Správce vodních toků:
Povodí Moravy,s.p.

Úřad městyse Nové Veselí
Na Městečku č.114
592 14 Nové Veselí
Zpracoval: MVDr. Zdeněk Křivánek
tel.566667121, 566667292, mob.725106649, e-mail: obec@ou.noveveseli.cz,

starosta@ou.noveveseli.cz
Rozdělovník:
1 x starosta – originál
1 x ÚO HZS Žďár nad Sázavou
1 x ORP Žďár nad Sázavou
1 x Povodí Moravy,s.p.
členové povodňové komise mají k dispozici vybrané části PP,
elektronická forma je v PC a je průběžně aktualizována
Odborné stanovisko:

Potvrzení souladu dle § 79, odst. 2 pís a) zák č 254/2001 ve znění pozdějších změn:

Dne

Schválil dne 24.11.2014

………………………………………
odb.životního prostředí MěÚ Žďár n.S.

………………………………..
předseda povodňové komise
MVDr. Zdeněk Křivánek
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1.1.
Právní normy:

-

Ústava České republiky
zákon č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších změn
vyhláška MZe 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků
vyhláška MZe 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad
vodními díly
vyhláška MŽP 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovení záplavových území
vyhláška MZe 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a
provozních řádů vodních děl
odvětvová technická norma MŽP „Povodňové plány“ TNV 75 2931
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění
pozdějších změn
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) ve znění
pozdějších změn
metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí
k zabezpečení hlásné a předpovědní služby
zákon č. 185/2001 Sb., o dopadech

- 5 § 78 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Povodňové orgány obcí
k
plnění
úkolů
při
ochraně
(1)
Obecní
rada
může
před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost
povodní, zřídit
povodňovou
komisi,
jinak
tuto
činnost
zajišťuje obecní rada.
Předsedou povodňové
komise
obce
je
starosta
obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního
zastupitelstva a z fyzických a právnických
osob, které
jsou
k provádění
opatření, popřípadě pomoci při ochraně
způsobilé
před povodněmi.
(2) Povodňové
orgány obcí jsou
orgánu obce s rozšířenou působností.

podřízeny

povodňovému

svých územních obvodech
(3) Povodňové orgány obcí ve
v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
a) potvrzují
soulad
věcné
a
grafické
části
povodňových
plánů
vlastníků
(uživatelů)
pozemků
a
staveb,
pokud se
nacházejí
v záplavovém
území nebo
zhoršují průběh
povodně
(§ 71 odst.
4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce
a předkládají jej k
odbornému
stanovisku správci povodí, v případě drobných
vodních toků
správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují
pracovní
síly
a
věcné
prostředky
na
provádění
záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v
území,
e) prověřují
připravenost
účastníků
ochrany
podle
povodňových
plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou
povodňovou službu a
hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických
osob
v územním obvodu obce s využitím jednotného systému
varování,
g) informují
o
nebezpečí
a
průběhu
povodně
povodňové
orgány
sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou
působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci
územní
působnosti,
i) organizují,
řídí, koordinují
a ukládají
opatření na
ochranu
před
povodněmi podle
povodňových
plánů
a v
případě potřeby
vyžadují
od
orgánů,
právnických
a
fyzických osob osobní
a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci
a návrat, dočasné
ubytování a
stravování
evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné
práce,

- 6 k) zajišťují
v době
povodně nutnou
hygienickou a
zdravotnickou
péči, organizují
náhradní zásobování, dopravu
a další povodní
narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky
po povodni, zjišťují
rozsah a
škod, zjišťují
účelnost provedených
výši
povodňových
opatření
a podávají
zprávu
o
povodni
povodňovému
orgánu
obce
s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.

1.2.
STATUT POVODŇOVÉ KOMISE
obce Nové Veselí
Článek 1
Úvodní ustanovení
Povodňová komise obce Nové Veselí (dále jen komise) je ustanovena podle zákona
254/2001 Sb., ve znění pozdějších změn. Komise je v době povodně povodňovým
orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi správního
obvodu ORP Žďár nad Sázavou. Podle §39 Zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon) je komise součástí krizového řízení a
v případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se
komise součástí krizového štábu kraje Vysočina

Článek 2
Složení komise
Komise působí ve složení:
Předseda

starosta – MVDr. Zdeněk Křivánek

místopředseda

místostarosta – Ing. Jiří Danihel

tajemník

pracovnice OÚ – Kateřina Neuerová

členové

Ing. Luboš Štěpánek, Luboš Bartůněk, František Zita, Josef Křivánek
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Činnost komise
Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi na KÚ
obce, pokud povodňová komise nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná
opatření, vyžaduje nutnou pomoc u příslušného povodňového orgánu vyššího stupně.
Za tím účelem:
- podílí se na zpracování povodňového plánu který je základním dokumentem pro její
činnost,
-

řídí, organizuje a účastní se hlásné povodňové služby na KÚ obce, informuje o
nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán správního obvodu obce
s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, obec Obyčtov a HZS kV ÚO Žďár nad
Sázavou

- oznamuje příslušnému nadřízenému povodňovému orgánu den a hodinu zahájení a
ukončení činnosti komise a oznamuje rozsah požadované spolupráce,
- na svém území vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity,
- v nutných případech doporučuje po dohodě se správcem vodního díla a správcem
toku mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních
řádů,
- koordinuje provádění protipovodňových záchranných a zabezpečovacích prací na
území obce
- vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob,
- vyžaduje pomoc příslušných složek v rámci Integrovaného záchranného systému,
- vyžaduje prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu pomoc Armády ČR,
- vede záznamy v povodňové knize,
- zpracovává souhrnnou zprávu o povodni a poskytuje ji v zákonem stanovené lhůtě
nadřízenému povodňovému orgánu,
- k operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb.
.
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Článek 4
Jednání komise
1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace,
jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení
ochrany před povodněmi.
2. Předseda komise je povinen komisi svolat, pokud o to požádá místopředseda,
tajemník nebo některý z členů komise.
3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu.
4. Komise si může podle potřeby přizvat k jednání představitele dalších orgánů státní
správy a samosprávy a zástupce odborných organizací.
5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, popřípadě doporučeními.
6. Sídlem komise je Úřad městyse Nové Veselí, v případě potřeby může být jednání
svoláno i do jiného místa.

Článek 5
Předseda komise
1. Svolává povodňovou komisi.
2. Řídí jednání povodňové komise.
3. Podepisuje zápisy z jednání povodňové komise
4. Odpovídá za činnost komise nadřízenému povodňovému orgánu.
5. Jmenuje a odvolává členy povodňové komise.
6. Jmenuje a odvolává členy pracovního štábu (za povodní i operativně podle situace).
7. Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost.
8. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá
dodatečně komisi ke schválení.
9. Potvrzuje doklady o majetkové újmě fyzických a právnických osob vzniklé v
důsledku provádění nutných protipovodňových opatření z nařízení povodňové
komise.
10. Zodpovídá za zpracování a aktualizaci povodňového plánu a stvrzuje jeho
schválení.
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11. Zodpovídá za organizaci a koordinaci protipovodňových záchranných a
zabezpečovacích prací na území města.
12. Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti.
13. Vyžaduje pomoc v rámci IZS.
14. Vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob v
rámci své územní působnosti.
15. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území města, včetně analýzy rozsahu a
výše škod a účelnosti provedených opatření.
16. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany dle povodňového plánu
Článek 6
Místopředseda komise
1. V plném rozsahu zastupuje předsedu komise
Článek 7
Tajemník komise
1.

Sestavuje zápisy z jednání komise.

2. Zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a povodňovou komisí ORP v případě
že je tato komise svolána
3. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby a občanů a firem o povodňové situaci jako
podklad pro činnost povodňové komise.
4. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území města
5. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy.
6. Zodpovídá za záznamy v Povodňové knize
Článek 8
Pracovní štáb komise
1. Pracovní štáb plní operativní úkoly komise, předkládá komisi návrhy na opatření,
popř. zajišťuje provedení těchto opatření. Vyhodnocuje stav a potřebu
protipovodňových opatření v obci.
2. Vedoucího pracovního štábu jmenuje předseda komise po dohodě s
místopředsedou.
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Článek 9
Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany
K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených,
může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném
právními předpisy pomoc složek Integrovaného záchranného systému, jakož i pomoc
ostatních orgánů, fyzických a právnických osob.

Článek 10
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Povodňového plánu městyse Nové
Veselí

1.3.

JEDNACÍ ŘÁD
Povodňové komise městyse Nové Veselí

Článek 1
Základní ustanovení
1) Funkci předsedy komise vykonává dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách starosta
obce.
2) Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise.
3) Komise je v době povodně povodňovým orgánem.
4) Sídlem komise je Úřad městyse Nové Veselí, v případě potřeby může být jednání
svoláno i do jiného místa.
Článek 2
Činnost komise
je dána statutem povodňové komise městyse Nové Veselí
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Článek 3
Svolání komise
1) Komisi svolává předseda nebo místopředseda komise.
2) Komise se schází
-

za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace,

-

mimo povodně k projednávání organizačních a jiných závažných otázek
k zabezpečení ochrany před povodněmi.

3) Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy, tajemníka
nebo některého z členů komise.
Článek 4
Jednání komise
1) Jednání komise řídí předseda, příp. místopředseda komise.
2) O jednání komise sestavuje zápis tajemník komise.
3) Zápis podepsaný předsedou komise je předán všem členům komise do 14 dnů po
zasedání.
4) Za povodňové situace jsou závěry komise a přijatá rozhodnutí předávány členům
komise operativně prostřednictvím faxů či e-mailů., pokud nejsou předány osobně.
5) Písemné zprávy a podklady pro jednání komise se předkládají předsedovi komise
6) Komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení.
7) Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů
přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.
8) Členové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání komise.
9) Komise je schopná činnosti
minimálně

a rozhodování v nutných případech ve složení

nadpoloviční většiny počtu členů komise. Ostatní členové budou o

rozhodnutích vždy informováni, pokud možno neprodleně, v naléhavých případech
dodatečně (zápisem, záznamem, a j.).
Článek 5
Platnost jednacího řádu
Tento jednací řád nabyl platnosti schválením Povodňového plánu obce Nové Veselí.

