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ÚVODNÍ ČÁST
Správci vodních toků na katastrálním území obce Městečko:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
-

Rakovnický potok IDVT 10100069
bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Klíčava IDVT 10274086, IDVT
10277421, IDVT 10263819

Lesy České republiky, státní podnik – oblast povodí Berounka
-

bezejmenný levostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Pastuší luh) IDVT
10279978
bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10279978
bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10248575
bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Trnava ř.km 4,7) IDVT
10249121
levostranný přítok Rakovnického potoka Ryšava (Ryzava) IDVT 10250889
levostranný přítok Ryšavy IDVT 10251062
Požárský (Stříbrný) potok - levostranný přítok Ryšavy IDVT 10257101

Příslušný povodňový orgán
-

-

V období mimo povodeň je povodňovým orgánem – zastupitelstvo Obce Městečko
Po dobu povodně je povodňovým orgánem – povodňová komise Obce Městečko

Příslušné související povodňové komise
-

-

-

povodňová komise Obce Pustověty
o předseda – Alena Klobásová
o tel. 739424734, e-mail: obec.pustovety@seznam.cz
povodňová komise Městysu Křivoklát
o předseda – Libuše Vokounová
o tel. 603 558 052, e-mail: starosta@mestys-krivoklat.cz
povodňová komise obce s rozšířenou působností Města Rakovník
o předseda – PaedDr. Luděk Štíbr
o tel. 313 559 108, e-mail: lstibr@murako.cz
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Povodňový plán
Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci
činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a
technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a
majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňovým plánem se řeší ochrana
určitého území, nemovitosti a realizace stavby. Povodňové plány menších celků musí být v
souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje příslušný povodňový orgán
na titulní straně povodňového plánu.
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 integrovaného
záchranného systému organizovaného na území obce, včetně ostatních použitelných sil a
prostředků místně dostupných právnických a fyzických osob i sil a prostředků pro nezbytnou
pomoc z prostorů kolem obce, neohrožených možnými povodněmi. 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. Samostatnou přílohou je výpis z
Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, pokud může být obec vodním
dílem ohrožena. Jako samostatné přílohy jsou i povodňové plány vlastníků nemovitostí.
Povodňový plán nemovitosti
- fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného do-mu, garáže apod.) obsahuje
informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro
ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příbuzní nebo další osoby uvedené v
povodňovém plánu, popř. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.
- právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační,
operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců,
materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení
nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se
především o opatření max. využívající vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační,
dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.
Soulad mezi povodňovými plány:
Věcná a grafická část povodňového plánu územního celku Obce Městečko a jeho změny se
předkládá nadřízenému povodňovému orgánu Městskému úřadu Rakovník (obci s rozšířenou
působností) k potvrzení souladu s povodňovým plánem Města Rakovníka – obce s rozšířenou
působností (povodňovým plánem vyšší úrovně); u povodňových plánů pozemků a staveb
potvrzuje soulad obec.
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VĚCNÁ ČÁST
Věcná část povodňového plánu zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany území před
povodněmi, např. informace o vodních tocích a vodních dílech, informace o lokalitách a
objektech nejvíce ohrožovaných povodní, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů
povodňové aktivity.

Charakteristika zájmového území
Obec Městečko se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 11 km jihovýchodně
od Rakovníka a 1,5 km severozápadně od Křivoklátu. Území odvodňuje Rakovnický potok a
jeho přítoky. K Městečku patří i část území křivoklátských lesů severně od vsi, až k horní
části Klíčavské přehradní nádrže, včetně jihozápadní části Lánské obory. Do území obce
spadá dvůr Požáry a hájovna Pařeziny.
-

zeměpisné souřadnice - 50°3′3″ s. š., 13°51′49″ v. d.
katastrální výměra - 14,39 km²
počet obyvatel – 436 (k roku 2017)
nadmořská výška – 265 m n. m.
říční kilometr Rakovnického potoka – katastrální území Městečko u Křivoklátu ř. km
4,04 – 5,0
Hydrologické údaje

Rakovnický potok se řadí mezi vodní toky dešťovo - sněhového typu. Hydrologické poměry
povodí se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, tj. na
srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. Průměrný roční úhrn srážek v
povodí je 517 mm, odtokový součinitel je 0,14 a specifický odtok z povodí je 2,34 l.s-1.km-2 .
Profil

staničení plocha
km
km2

nad
4.248
Ryšavou
(Ryzavou)

344.64

Q1
m3/s

Q2
m3/s

Q5
m3/s

Q10
m3/s

Q20
m3/s

Q50
m3/s

Q100
m3/s

10.8

19.5

36.1

53.1

74.1

109.3

141.7

Odtokové poměry
Odtokové poměry na Rakovnickém potoce a ostatních vodních tocích na území správního
obvodu obce Městečko jsou prakticky přirozené, sledují dna údolí nebo úpatí strání a hřbetů,
jsou velmi nevyrovnané, poměr průměrného a povodňového průtoku (100-letá povodeň) je
cca 1:200 u velmi malých toků i 1:1000. Tok Rakovnického potoka v katastrálním území
Městečko u Křivoklátu je upravený a průtok povrchové vody může být ovlivňován
manipulací na kaskádě rybníků v oblasti Jesenicka, kde jsou vybudovány rybníky Velký
rybník (rozloha 45,85 ha), nad ním rybníky Kofiler a Krtský a pod ním Dolní Fikač (rozloha
12 ha) a Horní Fikač (rozloha 8,1 ha) a Mlýnský rybník. Na přítocích Rakovnického potoka
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jsou vybudovány vodní nádrže bez většího významu (bez možnosti retence a zadržení nebo
zpomalení povodňové vlny) na průchod povodní.

Vodní toky v katastrálním území obce Městečko
Vodní toky se stanoveným záplavovým územím
-

Rakovnický potok IDVT 10100069 – Krajský úřad Středočeského kraje v Praze,
sdělením ze dne 21.10.2008, č.j. 127554/2008/OŽP-Bab

Vodní toky bez stanoveného záplavového území
- bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Klíčava IDVT 10274086, IDVT
10277421, IDVT 10263819
- bezejmenný levostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Pastuší luh) IDVT
10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10248575
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Trnava ř.km 4,7) IDVT
10249121
- levostranný přítok Rakovnického potoka Ryšava (Ryzava) IDVT 10250889
- levostranný přítok Ryšavy IDVT 10251062
- Požárský (Stříbrný) potok - levostranný přítok Ryšavy IDVT 10257101
Vodní nádrže, které mohou mít vliv na území obce Městečko
-

Rakovnický potok - Velký jesenický rybník, Horní Fikač, Dolní Fikač, Mlýnský
rybník, (k. ú. Jesenice u Rakovníka), Oráčovský rybník (k. ú. Oráčov)
Trnava – MVN Losy (k. ú. Velká Buková)
Ryšava (Ryzava) – MVN I, II, III – tzv. jezírka (k. ú. Pustověty), MVN Novodomský
rybník (k. ú. Nový Dům)
Požárský potok – MVN Javůrek (k. ú. Městečko u Křivoklátu)
Objekty na toku na území obce Městečko

Objekty na toku Rakovnického potoka
- lávka cyklostezky u čertovy pily
- pontonový most
- lávka pro pěší
- silniční most
- betonový most
- lávka cyklostezky za hřištěm
Objekty na toku Ryšava (Ryzava)
- panely – přejezd k chatám
- propustek v místní komunikaci na levostranném přítoku Ryšavy
Objekty na toku Trnavy
- křížení toku Trnavy a komunikace na Velkou Bukovou
- křížení toku Trnavy a železnice v blízkosti přejezdu
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Měření průtoku ve vodních tocích na území obce Městečko
Rakovnický potok
Měření průtoků povrchové vody v Rakovnickém potoce je realizováno automaticky
limnigrafem v operativním profilu stanice Rakovník - kategorie C. Stanice je umístěna pod
soutokem s Lišanským potokem v katastrálním území Rakovník, ř. km cca 18,00. Aktuální
údaje jsou on-line na http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=20042094.
Obrázek 1 - Evidenční list operativního profilu – limnigraf na Rakovnickém potoce pod soutokem s Lišanským
potokem (zdroj: www.chmi.cz)

Ostatní vodní toky na území obce Městečko
Měření průtoků povrchové vody na přítocích Rakovnického potoka není realizováno.
Charakteristika ohrožených objektů
Objekty ohrožené povodní jsou ty, které se nachází v blízkosti Rakovnického potoka. Koryto
Rakovnického potoka je upravené v celé délce, která prochází katastrálním územím Městečko
u Křivoklátu. Koryto je tvarem složený dvojitý lichoběžník s mělkým a nepříliš širokým
korytem pro běžné průtoky a širokou bermou po obou stranách vodního toku. Toto koryto
bezpečně provede průtok Q5. Při Q20 a Q100 dochází k rozlivu na rovinatých partiích na
lukách, v lokalitě u hřiště. Pro Q20 i Q100 je rozliv téměř totožný a ohrožuje stejné objekty, u
Q100 dochází navíc ke zpětnému vzdutí do vodního toku Ryzavy a Trnavy.
Ohroženými objekty jsou objekty určené k trvalému bydlení nebo k rekreaci (chalupy).
Z mostních konstrukcí dojde při Q20 a Q100 k ohrožení mostních objektů na cyklotrase
(dřevěné lávky), pontonového mostu (most určený pro přejezd automobilů do lokality u
koupaliště. Silniční most (227-002) na komunikaci II/227 a tzv. „betonový“ most na místní
komunikaci při Q20 i Q100 zůstanou přístupné a nebudou zatopeny.
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Druh a rozsah ohrožení
Přirozená povodeň
Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými
srážkami nebo 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 určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Zvláštní povodeň
Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla,
která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na
vodním díle
Správní území obce Městečko mohou ovlivnit havárie na vodních dílech Velký jesenický
rybník, Horní Fikač, Dolní Fikač, Mlýnský rybník, Oráčovský rybník.

Historické povodně
-

25. května roku 1872 byla největší povodeň minulého století. Neustálé deště a průtrž
mračen rozvodnily řeku Mži tak, že se voda valila zpátky údolím potoka a rychle
stoupala. O půl desáté večer dostavil se z Městečka takový příval, že lidé utíkali tak
jak byli. V Městečku sahala voda po horní okenní rám čp. 79 (u „mejtnejch“ Štěpánků,
jak poznamenal kronikář). Však tam bývala tabulka s označením, kam až hladina
sahala.

-

dne 14. července 1899 se rozvodnila Ryzava a způsobila nové škody a ohrožovala
stavení.
1904 byl na „Obci“ („Bobci“) zničen rybník při velké vodě.

-
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-

1931 - Novodomský potok, jak se Ryzava úředně jmenovala, se připomíná ničivou
povodní.
Velká voda narušila řečiště Ryzavy ještě povodní roku 1940 a celá regulace musela
být opravena. Tato regulace již vydržela nápory větší vody v letech 1977, 1978, 1981.
2002 – 13. 8. 2002 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce
v Rakovníku 263 cm
2005 – 24.5.2005 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce
v Rakovníku 166 cm
2006 – 16. 2. 2006 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce
v Rakovníku 168
2013 – 2.6. 2013 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce
v Rakovníku 268 cm

Opatření k ochraně před povodněmi
Předpovědní povodňovou službou jsou informovány povodňové orgány, popřípadě další
účastníci ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším
nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto
službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci významných
vodních toků. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický
ústav (www.chmi.cz) ve spolupráci se správci významných vodních toků. Dalším efektivním
zdrojem informací je internetová adresa www.povodi.cz nebo www.pvl.cz
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace pro povodňové orgány pro varování
obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na
vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji
povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebné k jejímu vyhodnocování a k řízení
opatření na ochranu před povodněmi. Povodňové orgány na jednotlivých stupních tyto
informace potřebují pro:
- varování obyvatelstva (úroveň obcí)
- vyhlašování stupňů povodňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORP)
- vyhodnocení situace a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností
a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné
povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.
Hlásná povodňová služba je postavena na informacích z terénu. Jsou to hlavně informace o
stavu na vodních tocích v hlásných profilech, pro které jsou v povodňových plánech uvedeny
směrodatné limity pro vyhlašování SPA. Další informace jsou o stavu vodních toků mimo
hlásné profily, zejména stavu a průtočnosti koryt a mostních objektů, stavu ochranných hrází,
nátržích a průrvách, rozlivech a povrchovém odtoku, v zimě o ledových jevech a také
informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou
průběh povodně ovlivnit. Některé tyto informace hlásí povodňovým orgánům správci vodních
toků, správci povodí a vlastníci vodních děl, jiné musí povodňový orgán obce získávat
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pomocí hlídkové služby, kterou pro tento účel ustavuje. Základní struktura hlásné a hlídkové
služby musí být připravena předem a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí.
Ke sledování profilu lze využít informací z webové presentace ČHMÚ nebo podniku Povodí,
za povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimální četnost
pozorování se doporučuje:
- při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými jevy,
vzdutím vody v důsledku ucpání průtočného profilu apod.) nebo zjistí podstatný rozdíl mezi
údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci, oznámí tyto skutečnosti
povodňovému orgánu ORP a provozovateli vodoměrné stanice. V případě, že v hlásném
profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce
manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá
na povodňový orgán ORP.
Pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou obce
dojednat s provozovatelem automatické stanice (ČHMÚ nebo podnik Povodí), která je k tomu
technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného limitu vodního stavu
SMS zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce.
Prezentace hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) je webová aplikace
provozovaná ČHMÚ, která obsahuje souhrn popisných i aktuálních informací ve vybraných
vodoměrných stanicích (hlásných profilech), hydrologických předpovědí v předpovědních
profilech a dalších informací meteorologického a hydrologického charakteru využitelných pro
operativní opatření k ochraně před povodněmi (viz. http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php).
Podobnou aplikaci zaměřenou na vodní toky a významné nádrže provozují státní podniky
Povodí na Vodohospodářském informačním portálu (http://voda.gov.cz/portal/cz).
Povodňové prohlídky
Rakovnický potok - lávka cyklostezky u čertovy pily
Rakovnický potok - pontonový most
Rakovnický potok - betonový most
Rakovnický potok - lávka cyklostezky za hřištěm
Trnava - křížení toku a silnice
Trnava - křížení toku a železnice
Trnava - soutok s Rakovnickým potokem
Ryšava - soutok s Požárským potokem
Ryšava - panelový přejezd k chatám
Ryšava - propustek v místní komunikaci na přítoku do Ryšavy
Ryšava - soutok s Rakovnickým potokem
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu
povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné
limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.
Pro katastrální území Městečko u Křivoklátu jsou dispozici pomocné hlásné profily –
kategorie C. Hlásný profil kategorie A nebo B se na vodním toku Rakovnického potoka
nenachází.
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Hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na
místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu
kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu)
odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA
– žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C
zajišťuje jeho provozovatel.

Stupně povodňové aktivity
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené
povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky
v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu
(denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).
1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné
informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové
aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.
2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když
nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při
bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v
záplavovém území.
Směrodatné limity by měly být nastaveny s rozlišovací úrovní 5 cm na vodočetné lati. Po
každé významné povodni se doporučuje posoudit, zda zaznamenané překročení směrodatných
limitů SPA odpovídalo charakteru situace v povodňovém úseku, a případně směrodatné limity
upravit.
Místo odečtu SPA pro katastrální území Městečko u Křivoklátu
- limnigraf Rakovník, Rakovnický potok ř. km 18,00
o 1SPA – 150 cm
o 2SPA – 250 cm
o 3SPA – 350 cm
- levý pilíř betonového mostu (místní komunikace na „malou stranu“) v obci Městečko,
Rakovnický potok ř. km 4,235
o 1SPA – zelená značka
o 2SPA – žlutá značka
o 3SPA – červená značka

Varování
•

Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečuje ve svém územním
obvodu povodňový orgán obce Městečko. K tomu využívá koncové prvky varování v
rámci JSV (tzv. mluvící sirény). V případě nebezpečí z prodlení mohou varování
obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob je řešen v
Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o
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•

dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV. OPIS HZS prověřují funkčnost
zařízení JSV jednou měsíčně.
Registrovaní vlastníci ohrožených objektů budou informováni varovnými SMS.
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Evakuační místo pro obec Městečko
V případě nutné evakuace ohrožených obyvatel bude využívána budova Mateřské školy
v Městečku, která je mimo záplavové území Rakovnického potoka.
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ORGANIZAČNÍ ČÁST
Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před
povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace
hlásné a hlídkové služby.

Povodňová komise obce Městečko
Jméno

funkce

tel. číslo

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Jiří Chmelík
Ivo Jirásek
Miroslav Kebrle

předseda
člen
člen
člen
člen

605 486 750
723 059 487
606 956 928
724 181 345
724 241 237

Jméno

funkce

tel. číslo

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Jiří Chmelík
Ivo Jirásek
Miroslav Kebrle

předseda
člen
člen
člen
člen

605 486 750
723 059 487
606 956 928
724 181 345
724 241 237

Hlídková služba

Povodňové prohlídky – lokalizace, četnost, jmenné určení
místo povodňové prohlídky

členové povodňové
hlídky

Rakovnický potok
lávka cyklostezky u čertovy
pily

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Jiří Chmelík

Rakovnický potok
pontonový most

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Jiří Chmelík
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četnost provádění prohlídky
1x ročně mimo povodeň
v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby
1x ročně mimo povodeň
v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

místo povodňové prohlídky

členové povodňové
hlídky

četnost provádění prohlídky

Rakovnický potok
betonový most

Jaroslav Jirásek
Ivo Jirásek
Miroslav Kebrle

1x ročně mimo povodeň

Rakovnický potok
lávka cyklostezky za
hřištěm

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Ivo Jirásek

1x ročně mimo povodeň

Trnava
křížení toku a silnice

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Miroslav Kebrle

1x ročně mimo povodeň

Trnava
křížení toku a železnice

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Miroslav Kebrle

1x ročně mimo povodeň

Trnava
soutok s Rakovnickým
potokem

Jaroslav Jirásek
Jan Kučera
Jiří Chmelík

1x ročně mimo povodeň
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v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

místo povodňové prohlídky

členové povodňové
hlídky

Ryšava
soutok s Požárským
potokem

Jaroslav Jirásek
Jiří Chmelík
Ivo Jirásek

1x ročně mimo povodeň

Ryšava
panelový přejezd k chatám

Jaroslav Jirásek
Jiří Chmelík
Ivo Jirásek

1x ročně mimo povodeň

Ryšava
propustek v místní
komunikaci na přítoku do
Ryšavy

Jaroslav Jirásek
Jiří Chmelík
Ivo Jirásek

1x ročně mimo povodeň

Ryšava
soutok s Rakovnickým
potokem

Jaroslav Jirásek
Ivo Jirásek
Miroslav Kebrle

1x ročně mimo povodeň
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četnost provádění prohlídky

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu
povodňové vlny
při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň
1x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo
častěji podle potřeby

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době
nebezpečí povodně a při povodni
Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí
provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území obce Městečko.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době mimo povodeň:
−
−
−
−
−

zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu obce Městečko
provádí povodňové prohlídky vodních toků
potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů jednotlivých vlastníků
nemovitostí
zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a
zabezpečení náhradních funkcí v území
seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán
adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi
V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla
prostřednictvím KOPIS HZS Středočeského kraje nebo MěÚ Rakovník):

je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
− upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost
podle plánů spojení
− prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí
− sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí
Vltavy, státní podnik nebo Ministerstva zemědělství
− pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
− provést zápis v povodňové knize
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti
místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.
−

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku I. SPA:
− zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby obce Městečko
− zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému
orgánu městyse Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod
obcí
− prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňových komisí sousedních obcí a
informuje o vzniklé situaci
− sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad
obcí (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
− hlídková služba obce provede obhlídku území kolem vodních toků na území obce
Městečko
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− prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu
na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání
některých objektů na tocích a podobně)
− o vzniklých situacích informuje pravidelně příslušné povodňový orgán městyse
Křivoklát, povodňovou komisi ORP Rakovník, správce vodních toků (Povodí Vltavy,
státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje
− pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí
nad obcí
− prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejich technického zázemí pro případ
nutnosti svolání povodňové komise
− provádí zápisy v povodňové knize
− provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě
jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku II. SPA:
− zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému
orgánu městyse Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod
obcí
− sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad
obcí (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
− předseda povodňové komise obce Městečko nebo místopředseda svolává povodňovou
komisi obce a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne katastrální území
Městečko a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
− svolání povodňové komise obce Městečko se oznamuje povodňovému orgánu městysu
Křivoklát, povodňovému orgánu ORP Rakovník, správcům vodních toků (Povodí
Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje a
fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní
− po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost
povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu městysu Křivoklát, povodňovému
orgánu ORP Rakovník, správcům vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy
České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje a fyzickým a právnickým
osobám ohrožených povodněmi
− uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na
možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu; v případě, že je mechanizace již
aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky
a lávky)
− zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a
hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace
− hlídková služba pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se
zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území; v případě, že lze usoudit z
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vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce další stoupající tendenci,
upozorní na to osoby, které se nachází v inundačním území na území města
− hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků zejména se zaměřením na
úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při
nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických
osob, které by mohly být ohroženy povodní
− dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová
komise obce Městečko Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
− upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňový orgán městysu Křivoklát a je s
ním v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
− pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, při prognóze
dosažení III. SPA prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
− vede záznamy v povodňové knize
− provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě
jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku III. SPA
− zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému
orgánu městyse Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod
obcí
− sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad
obcí (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
− povodňová komise je nepřetržitě v činnosti a zasedá dle potřeby a aktuálního vývoje
povodňové situace; na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je
potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
− po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast; povodňovému
orgánu městysu Křivoklát, povodňovému orgánu ORP Rakovník, správcům vodních
toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS
Středočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohrožených povodněmi
− hlídková služba pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se
zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území vodních toků
− hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků, zejména se zaměřením na
úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při
nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických
osob, které by mohly být ohroženy povodní
− v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce na
další stoupající tendenci, upozorní (případně vyzve) osoby, které se nachází v
inundačním území toků na území města na možnost opuštění prostoru záplavového
území, případně i jejich evakuaci
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− zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné
a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k
odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky,
lávky); operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k
zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
− ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje
zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá
opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
− koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
− vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
− vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
− pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků
a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Plzeň
− pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
− zjišťuje provádění dokumentace během povodně
− v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o
pomoc u složek IZS
− podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
− vede záznamy v povodňové knize
− provádí evidenční a dokumentační práce
− v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat.
Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a
další funkce
− dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová
komise obce Městečko Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
− v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou
situaci na území obce, vyžaduje u příslušného nadřízeného povodňového orgánu ORP
Rakovník nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi
na území obce; povodňová komise obce Městečko v tomto případě zůstává nadále v
činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise
města s rozšířenou působností a spolupracuje s ní
− v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze
záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie
ČR uzavře oblast postiženou povodní
− v případě další stoupající tendence na vodních tocích jsou prováděny obhlídky
inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí
trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou; osoby budou vyzvány k
opuštění prostoru
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě
jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.
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Činnost povodňového orgánu Obce Městečko bezprostředně po povodni
− odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje
povodňovému orgánu ORP Rakovník, správci toku (Povodí Vltavy, státní podnik,
Lesy České republiky, s. p.), HZS KOPIS Středočeského kraje
− podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
− podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění
povodňových prohlídek postižených území
− zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
− podílí se na odstraňování povodňových škod
− shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
− zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
− zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému
orgánu ORP Rakovník a správci toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České
republiky s. p.)

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území
Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie a
obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení, smí
být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí
revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací,
obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.
V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této
činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán obce
Městečko pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání
vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje
posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým
občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

Zjišťování a oceňování povodňových škod
Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v
průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci
pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni
Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám
nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná
zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce Městečko nebo jím
pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně,
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které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených
opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na
odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení
povodně příslušnému orgánu ORP Rakovník a příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy,
státní podnik).
V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán obce
Městečko doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Ohrožené objekty
číslo popisné / číslo parcelní
7
9
10
11
13
14
15
18

19
20
21
22
23
31
33
34

35
45
46
79
105
109
126
145

156
157
166
175
181
186
187
195

196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
210
211
214
217

č.p. 19/2
č.p. 89/3
č.p. 560
č.p. 566/1
č.p. 568/1
č.p. 585/1
č.p. 586/5
č.p. 590/6

Kontakty na vlastníky jednotlivých ohrožených objektů je uveden v neveřejné příloze povodňového plánu.

Správci vodních toků
Povodí Vltavy,
státní podnik

Jiří Pšenčný (Rakovnický
potok a jeho přítoky)
Ústředna
Centrální vodohospodářský
dispečink Praha (24 h)
Oblastní vodohospodářský
dispečink Plzeň (24 h)

Lesy ČR, státní podnik
správa toků – oblast povodí
Berounky

Lenka Barčáková
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tel: 734 643 518
221 401 111
257 329 425
724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz
Tel: 377 307 356
Fax: 377 237 047
e-mail:dispecink.plzen@pvl.cz
tel: 725 257 971

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi
Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR
Český hydrometeorologický
ústav

150, 112, 950 835 011
155, 112
158, 974 880 111

Krajská hygienická stanice

Mozartova 41, čp. 1237,
32300 Plzeň
skládka Rynholec, lom
Babín II
pracoviště Rakovník

Ravos, s.r.o.

náhradní zdroj vody

Lesy ČR, s. p.

lesní správa Křivoklát

Skládka

377 256 611
313 573 464
313 521 041
840 111 116
601 278 278
956 180 111

Materiální zdroje
Vlastník
Obec Městečko
Obec Městečko
Obec Městečko
Obec Městečko
Pavel Hovorka - Požáry

Technika
traktor, valník
motorová pila
lopaty, košťata
čerpadla
nakladač Kramer 6T

Povodňové komise sousedních obcí
Ve smyslu § 78 odst. 3 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je povinností povodňového orgánu obce
Městečko informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a
povodňový orgán obce s rozšířenou působností.
Křivoklát
Berounka
603 558 052
starosta@mestys-krivoklat.cz
Dr.M.Tyrše 93;
Rakovnický 313 558 981
epodatelna@mestys-krivoklat.cz
270 23 Křivoklát
potok
313 558 121
Rakovník - ORP
Husovo nám. 27; 269 01
Rakovník

Rakovnický
potok

722 906 426 hmatejkova@murako.cz
724 191 241 mkucerova@murako.cz

Pustověty
Pustověty 62;
27023 Pustověty

Rakovnický
potok

313 533 794
739 424 734 obec.pustovety@seznam.cz
739 424 744
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Povodňová kniha
Způsoby zápisů do Povodňové knihy
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány a organizace, jimiž to
ukládá toto nařízení; zapisují se do ní zejména:
•

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např.
záznam telefonátu),

•

doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a
doby odeslání,

•

obsah příkazů,

•

popis provedených opatření,

•

výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené a jsou povinny
každý zápis podepsat.
Vzory zápisů
Vzor povodňové knihy - vzor zápisu
text zprávy

podává přijímá

13.9.2004 12:50 ČHMU

Přijato upozornění na trvalé srážky a vzestup hladin řek

ČHMÚ Novák

14.9.2004 07:30 KÚ

Vyhlášen 2.SPA pro Berounku po dosažení limitního stavu v

datum

čas

místo
vzniku

Berouně 320 cm. Aktuální stav 7:00 hod 323 cm a tendence
stoupající
14.9.2004 7:40

KÚ

Dotazem na ČHMÚ zjištěna předpověď počasí: trvalé srážky
mají
pokračovat do odpoledne 14.9.2004

14.9.2004 8:25

PVL

ČHMÚ Novák

Přijata informační zpráva o vývoji hydrometeorologické
situace
od Povodí Vltavy

PVL
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KÚ

Vzor zápisu pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti ve správním obvodu obce Městečko
na vodním toku . . . . . . . . . . . . . . . od říčního kilometru . . . . . . . . . do říčního kilometru . . . . . . . . .

Povodňová komise Obce Městečko vyhlašuje druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti ve
správním obvodu obce Městečko na vodním toku . . . . . . .......... . . . od říčního kilometru . . . . . ... . . do říčního
kilometru . . . . . . . .

dnes .... . . . . v ..... . . . hodin . .... . . . minut.

V . . ..... . . . . . . . dne . . . . . . . . . .

...................
Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby
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Vzor zápisu pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity – stavu ohrožení ve správním obvodu obce Městečko
na vodním toku . . . . . . . . . . . . . . . od říčního kilometru . . . . . . . . . do říčního kilometru . . . . . . . . .

Povodňová komise Obce Městečko vyhlašuje třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení ve správním
obvodu obce Městečko na vodním toku . . . . . . .......... . . . od říčního kilometru . . . . . ... . . do říčního kilometru .
.......

dnes .... . . . . v ..... . . . hodin . .... . . . minut.

V . . ..... . . . . . . . dne . . . . . . . . . .

...................
Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby
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Vzor zápisu pro odvolání 2. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání druhého stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti ve správním obvodu obce Městečko
na vodním toku . . . . . . . . . . . . . . . od říčního kilometru . . . . . . . . . do říčního kilometru . . . . . . . . .

Povodňová komise Obce Městečko odvolává druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti ve
správním obvodu obce Městečko na vodním toku . . . . . . .......... . . . od říčního kilometru . . . . . ... . . do říčního
kilometru . . . . . . . .

dnes .... . . . . v ..... . . . hodin . .... . . . minut.

V . . ..... . . . . . . . dne . . . . . . . . . .

...................
Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby
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Vzor zápisu pro odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání třetího stupně povodňové aktivity – stavu ohrožení ve správním obvodu obce Městečko
na vodním toku . . . . . . . . . . . . . . . od říčního kilometru . . . . . . . . . do říčního kilometru . . . . . . . . .

Povodňová komise Obce Městečko odvolává třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení ve správním
obvodu obce Městečko na vodním toku . . . . . . .......... . . . od říčního kilometru . . . . . ... . . do říčního kilometru .
.......

Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti zůstává v tomto území vyhlášen.

dnes .... . . . . v ..... . . . hodin . .... . . . minut.

V . . ..... . . . . . . . dne . . . . . . . . . .

...................
Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby
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Vzor zápisu pro odvolání 2. a 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti a ohrožení ve správním obvodu
obce Městečko na vodním toku . . . . . . . . . . . . . . . od říčního kilometru . . . . . . . . . do říčního kilometru . . . . . . .

Povodňová komise Obce Městečko odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a
ohrožení ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku . . . . . . .......... . . . od říčního kilometru . . . . . ... .
. do říčního kilometru . . . . . . . .

dnes .... . . . . v ..... . . . hodin . .... . . . minut.

V . . ..... . . . . . . . dne . . . . . . . . . .

...................
Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby
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Povodňová komise obce ……………………

Příloha:

počet listů
Obec
Kontakt na povodňovou komisi
Tel:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Komu:
Povodňová komise ORP Rakovník Sousední obce Správce vodních toků KOPIS -

HLÁŠENÍ O VZNIKU A PRŮBĚHU POVODNĚ
I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE K POVODNI (označit a vyplnit pouze údaje, co je známo)

Stručný popis situace:

Vyhlášení/Odvolání SPA:
Katastrální území/Vodní tok

Vyhlášen
SPA

Odvolán
SPA
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Vyhlásil/Odvolal

Platí od

Povodňový orgán

Datum/hodina

II.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Postižené území povodní:
Seznam postižených objektů (název objektu/vodní tok)

Evakuace osob:
Eva - samovolná

EVA - řízená

EVA - krátkodobá

EVA - dlouhodobá

Evakuace provedena v objektech (identifikace objektu/počet osob)

Požadavky na nouzové přežití obyvatelstva: (ano/ne)
Na konkrétní požadavek nebo žádost o pomoc použít formulář „Žádost o pomoc“
Nouzové ubytování:
Dodávka potravin:
Dodávka pitné vody:
Jiná humanitární pomoc:

Provedená a plánovaná opatření: případně zasílat zprávy ze zasedání povodňové komise
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Povodňová komise obce ……………………

Příloha:

počet listů
Obec
Kontakt na povodňovou komisi
Tel:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Komu:
Povodňová komise ORP Rakovník Sousední obce Správce vodních toků KOPIS -

PRŮBĚŽNÉ (SOUHRNNÉ) HLÁŠENÍ O POVODNI č. ……
se stavem k ………. hod dne …………….

Zasedání PKO

Datum:

Čas:

Závěry ze zasedání PKO
Závěry

poznámka

Přijatá opatření a stručné hodnocení (mimořádné události/povodňové situace/krizové
situace) od posledního hlášení
Přijatá opatření

poznámka

Plánovaná opatření

poznámka

Plánovaná další opatření
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Vyhlášení/Odvolání SPA:
Katastrální území/Vodní tok

Vyhlášen
SPA

Odvolán
SPA

Vyhlásil/Odvolal

Platí od

Povodňový orgán

Datum/hodina

(2. nebo 3.)

Údaje pro potřebu PK
Seznam postižených objektů

Počet nově
evakuovaných
osob

Celkový počet
evakuovaných
osob
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Počet obyvatel,
kteří přišli
nenávratně o
obydlí

Odhad počtu
rodin z dočasně
neobyvatelných
bytů a domů

Realizace žádosti o poskytnutí pomoci – předpoklad ukončení činnosti nasazených sil a
prostředků
Katastrální území

Síly a prostředky

Nasazené dne

(IZS, AČR, jiných
záchranných
složek)

Předpoklad
ukončení
činnosti

Poznámka

Jiné důležité informace: (např. odstavení ČOV, odstavené zdroje pitné vody, odhad škod na
veřejných VaK, komunikacích a podobně
Zpráva

Poznámka
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Povodňová komise obce ……………………

Příloha:

počet listů
Obec
Kontakt na povodňovou komisi
Tel:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Komu:
Povodňová komise ORP Rakovník KOPIS -

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POMOCI
(Hodící se označte křížkem)

Požadavek na hromadnou přepravu evakuovaných osob
Obec/katastrální území:
Adresa (popis místa odkud evakuovat):
Kam evakuovat:
Vzdálenost v km:
Přibližný počet evakuovaných osob:
Speciální požadavky na přepravu (např. ležících, se sníženou pohyblivostí): počet
Potřeba lékaře: ano/ne
Navrhovaný způsob evakuace (nevhodné škrtněte):
Autobusy

vlak

lodě

letecky (vrtulník)

Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:
Jméno:

Telefon:

e-mail:

Požadavky nouzového přežití pro evakuované osoby
Místo pobytu evakuovaných osob:
- Celkový počet osob, pro které je požadováno zabezpečení:
- Požadavek na nouzové ubytování
Ano - počet
- Požadavek na nouzové stravování
Ano - počet
- Požadavek zásobování pitnou vodou
Ano - počet

Chybějící základní potřeby
- Hygienické potřeby - druh

Ne
Ne
Ne

Počet
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-

Ošacení - druh

-

Přikrývky (deky)

-

Jiné požadavky – druh

Počet

počet

Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:
Jméno:

Telefon:

e-mail:

Jiné požadavky (neuspokojitelné z vlastních zdrojů)
Požadavek ostrahy evakuovaných území (bližší specifikace):

Neodkladná technická pomoc (specifikace druh/typ)

Počet

Specifikace humanitární pomoci pro obyvatelstvo požadavky/nabídka pomoci
Označte, zda se jedná o požadavek nebo nabídku

-

Požadavek na neodkladné demolice:
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Místo

Popis objektu

-

Požadavek na pomoc vojáků AČR

-

Místo určení (nasazení)

Ne

Ano
– počet vojáků

Specifikace techniky, vybavení

-

Jiné neodkladné požadavky, komodity,
služby:
Druh, specifikace jiného požadavku

Počet

Ano - počet

Ne

Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:
Jméno:

Telefon:

e-mail:

Místo předání a převzetí humanitární pomoci (upřesnění):
Adresa místa předání/převzetí pomoci:

Kontaktní osoba žadatele k předání a převzetí humanitární pomoci:
Jméno:

Telefon:

e-mail:

Jméno:

Telefon:

e-mail:

Jméno:

Telefon:

e-mail:
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GRAFICKÁ ČÁST
Grafická část obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy a místa
soustředění, hlásné profily a informační místa

Záplavové území Rakovnického potoka
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42

43

Evakuační místo
Mateřská škola Městečko, Městečko 80

44

Sídlo povodňové komise Obce Městečko
Budova Obecního úřadu Městečko, Ohnivcova náves 71, Městečko

Místo odečtu stupňů povodňové aktivity pro Rakovnický potok
Levý pilíř betonového mostu místní komunikace
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Vodní toky na území obce Městečko
žlutě – správce vodního toku Povodí Vltavy, s. p. – povodí Berounky Plzeň
zeleně – správce vodního toku Lesy ČR, s. p. – správa toků Plzeň
růžová – správce toku jiný (náhon na Městecký mlýn)
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Legislativa:
-

Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění,
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), v platném znění
Zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, v platném znění
Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly, ve znění pozdějších předpisů
Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány
Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní
povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)

Zdroje:
www.voda.gov.cz
www.mapy.cz
dokumentace záplavového území Rakovnického potoka (MěÚ Rakovník, OŽP)
www.kr-stredocesky.cz
povodňový plán ORP Města Rakovník
www.pvl.cz
www.povis.cz – Portál Povodňové a informační služby MŽP
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