POVODŇOVÝ PLÁN
MĚSTA POBĚŽOVICE
Okres Domažlice
Kraj Plzeňský
Nadřízený povodňový orgán v době povodně - povodňová komise obce
s rozšířenou působností Domažlice
Nadřízený povodňový orgán mimo povodeň - Městský úřad Domažlice,
odbor životního prostředí
Související povodňové komise - PK obce Mnichov, PK obce Meclov, PK
obce Otov, PK obce Trhanov, PK obce Pařezov, PK města Horšovský
Týn
VODNÍ TOKY:
1. PIVOŇKA
2. ČERNÝ POTOK ( ČERCHOVKA )
SPRÁVCE VODNÍCH TOKŮ:
1. PIVOŇKA (včetně přítoků)- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Správa toků oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
2. ČERNÝ POTOK - ČERCHOVKA ( OHNIŠŤOVICE ) - v ř.km 0,000
- 14,000 ( od ústí do Radbuzy po Nový Pařezov) - Povodí Vltavy s.p.,
Provozní středisko 5 (PS5) – provozní úsek Radbuza, Masarykova 45,
344 01 Domažlice
Přehled právních norem k ochraně před povodněmi:
 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů
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 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb.
 Vyhláška 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
 Věstník MŽP – částka 12/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní služby
 Technická norma TNV 752931 povodňové plány
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1. VĚCNÁ ČÁST
1.1. Charakteristika území
Město Poběžovice leží severozápadním směrem cca 17 km od okresního města Domažlice v
nadmořské výšce 420 - 440 m n. m. v Chodské pahorkatině. Vodní tok Pivoňka pramení na úpatí
Lysé hory v Pivoňských horách. Protéká Povoní, Mnichovem a v obci Poběžovice vytváří údolní nivu
rozdělující město na dvě části - jižní a severní. Po soutoku s jediným levostranným přítokem Mlýnským potokem, pramenícím severně od města, se mezi Zámělíčí a Meclovem vlévá do Černého
potoka.
Vodní díla, která mohou být ohrožena povodní:
1. Tři vodní zdroje pitné vody - vrty v údolní nivě toku Pivoňka západně od Poběžovic. Jako
zdroj pitné vody pro město je využíván pouze jeden vodní zdroj - správce CHVAK Domažlice.
2. V záplavovém území města Poběžovice se nachází tři za sebou umístěné vodní plochy - dva
rybníky a jedna vodní nádrž. Vlastník ČRS, MO Poběžovice.
3. V údolní nivě východním směrem od Poběžovic v záplavovém území toku Pivoňka se nachází
centrální ČOV.
Černý potok ( Čerchovka )- vodárensky významný tok, protéká Ohnišťovicemi - částí města
Poběžovice. Pramení v Českém lese pod Čerchovem. Významnějšími přítoky jsou Mračnický potok,
Mlýnecký potok, Vlkanovský potok, Pivoňka. Na toku je vybudováno množství pevných jezů, které
mají stabilizační charakter. V úseku Pařezov - Meclov protéká potok v plochém území ( výška
394 - 400 m.n.m.). Hydrologické poměry ovlivňuje v této lokalitě Ohnišťovický rybník (vlastník
ČRS, MO Poběžovice). Toto vodní dílo může být ohroženo povodní.
Pro Černý potok je charakteristická poměrně vysoká vodnost toku a průtočná rozkolísanost s
relativně velkou četností strmě narůstajících povodní. Zásobování pitnou vodu v Ohništovicích je
řešeno domovními studnami.
Jedná se o povodí podhorského až horského typu, vyznačující se poměrně velkou průměrnou
spáditostí. Oblast je charakterizována krátkým suchým létem, s mírným jarem a podzimem, zima
normálně dlouhá, mírně teplá a spíše suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Oba vodní toky způsobují povodňové stavy - Pivoňka v Poběžovicích, a v části Zámělíč a Černý
potok ve spádové části Ohnišťovice. Povodňové škody způsobené přirozenou povodní nastávají
zejména na nemovitostech občanů a nemovitostech města. Zákresy zátopových území pro stoletou
vodu v Poběžovicích, Zámělíči, Ohnišťovicích jsou součástí povodňového plánu - příloha č 1.

1.2. Základní hydrologické údaje
Vodní tok
Pivoňka ústí do Černého potoka nad
Meclovem
Pivoňka pod soutokem s Mlýnským
potokem k mostu v Poběžovicích
Pivoňka pod soutokem s Mlýnským
potokem
Černý potok - most Ohnišťovice

Hydrologické
číslo povodí
1-10-02-029

Plocha
povodí
km2
39,979

Průtok
Q1
m3/s-1
3,50

Průtok
Q50
m3/s-1
32,30

Průtok
Q100
m3/s-1
41,50

1-10-02-027

27,569

2,83

26,10

33,60

1-10-02-029

22,569

2,56

23,70

30,50

1-10-02- 026

92,200

9,9

60,4

76,5
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Aktuální informace o stavech a o průtocích na webových portálech:
1) Povodí Vltavy s.p. www.pvl.cz (údaje z monitorovacích stanic):
vodní tok Pivoňka
Monitorovací stanice LG Šitboř - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
vodní tok Černý potok
Monitorovací stanice LG Klenčí - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
2) ČHMÚ www.hladiny.cz (údaje z monitorovacích stanic):
vodní tok Pivoňka
Monitorovací stanice Šitboř 205-050 (viz. LG Šitboř) http://www.hladiny.cz/povodi/index.php?ca=2&cs=27924
http://portal.chmi.cz/
http://www.povis.cz/mzp/131/LVVS.pdf

Odtokové poměry Pivoňky při průtoku městem Poběžovice a Zámělíčí:
1. Od mostu ke koupališti k prvnímu ze dvou mostů v Poběžovicích - pod mostem koryto s
natrhanými břehy šířka koryta 1,2 - 2 m, hloubka do 1,8 m.
2. Úsek k silničnímu mostu (silnice Poběžovice - Domažlice). Koryto vede mezi zahradami,
pravoúhle se stáčí a podchází 7 m dlouhou lávku před domem čp. 224.
3. V úseku pod silničním mostem je koryto okolo 2 m široké, se svahy ve sklonu 1 : 1, zarostlé
stávajícím břehovým porostem. Na pilíři mostu umístěn vodočet – hlásný profil C

4. V úseku rybníků pod školou se nachází dvě betonové lávky.
5. V úseku začínajícím pod spodním rybníkem v soustavě rybníků pod školou za Poběžovicemi po
železniční viadukt v délce 950 m byl v rámci akce „Protipovodňová úprava toku ZKT Pivoňka II OO Poběžovice“, v roce 2012 zkapacitněn tok s nově vybudovaným obtokem. Hlavní koryto toku
vede novým obtokem kolem celého objektu keramického závodu firmy Lasselsberger. Navržená
ochrana je v rozsahu Q50 (cca 26 m³/s). Dále byla provedena úprava stávajícího přírodního koryta
lichoběžníkového tvaru, a to opevněním kamennou rovnaninou a vytvořením dřevěných
stabilizačních prahů v místech podélných či směrových lomů.
6. V Zámělíči se předpokládá možnost vzniku zátarasu nebo bariéry u mostu v zastavěné části obce.
Zhoršit průběh povodně může také levostranný bezejmenný přítok, který vtéká na návsi Zámělíče do
propustku pod silnicí a vlévá se do vodního toku před mostem. V případě nedostatečné průchodnosti
propustku, voda zaplavuje silnici Poběžovice - Meclov.
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Odtokové poměry Černého potoka při průtoku část Ohnišťovice:
Průtok Ohnišťovicemi je v současnosti charakterizován malým sklonem dna a zvýšeným
zanášením splavenin, což nepříznivě ovlivňuje průtočnost koryta toku a zvyšuje nebezpečí záplav.
Koryto bylo čištěno v prosinci 2003 v prostoru před a za mostem. Před mostem byla rozšířena šířka
koryta a došlo k obnovení volného průtoku třetím mostním obloukem. Podle informace z roku 1988
pojmou mostní oblouky max. průtok Q 20.
Na pilíři mostu umístěn vodočet – hlásný profil C.

Odhad časových možností průběhu povodně, tj. doba od počátku povodně ke
kulminaci:
Poběžovice, Zámělíč: 2 -15 hodin
Ohnišťovice: 8 - 20 hod

1.3. Druh a rozsah povodní
Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, které je způsobeno zvětšením
průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, např. ledovou bariérou, ucpáním propustků,
mostů apod.. Zvětšení průtoků je charakterizováno vlnou vyvolanou deštěm, táním sněhu, popřípadě
průlomovou vlnou.

Druhy povodní:
Přirozená povodeň
a) dešťové povodně - vznikají jako následek buď regionálních dlouhotrvajících dešťů, nebo
krátkodobých bouřkových lijáků, povodně prvního typu bývají způsobeny přechodem rozsáhlých
tlakových níží, povodně druhého typu zasahují menší území, často však s vážnými důsledky.
b) zimní povodně - tání ledové pokrývky, bývají důsledkem náhlého zvýšení teploty, které je
doprovázeno dešťovými srážkami a rychlým prouděním vzduchu.
c) mimořádné příčiny - ledové bariéry, zmenšení průtočnosti koryta plovoucími předměty.
Pravděpodobnost vzniku této povodně v našich podmínkách je menší.
Zvláštní povodeň
a) umělé vlivy – povodeň způsobená např. poškozením vodního díla, protržením hráze.
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1.4. Opatření k ochraně před povodněmi
1.4.1. Předpovědní povodňová služba (PPS)
Předpověď je kvalifikovaná informace předpovědní povodňové služby o očekávaných srážkách,
vodních stavech nebo průtocích v daném čase a v určeném místě.
Předpovědní povodňová služba (PPS) - informuje povodňové orgány, popř. další účastníky o
možnosti vzniku povodně. Službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.
Předpovědní hlásný profil (A, B, C) - je místo na toku pro které je vydávána předpověď vodních
stavů nebo průtoků.
Upozornění ČHMÚ - mimořádná varovná zpráva PPS, upozorňující na možnost výskytu extrémních
meteorologických nebo hydrologických jevů. Za stav bdělosti (1. SPA) se pokládá rovněž situace
takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.
Výstraha ČHMÚ mimořádná varovná zpráva PPS, která se vydává, pokud je nebezpečný jev
očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností, nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se
překročení směrodatných limitů 1 a 2 SPA.

1.4.2. Přípravná opatření
A. MIMO POVODEŇ


Povodňové plány – organizační a technická příprava informačního systému, kontrola a
vyklízení zátopového území, školení povodňové komise, činnost POVODŇOVÝCH
HLÍDEK.



Povodňová hlídka – organizuje a provádí podle povodňového plánu a to nejméně 1 x ročně
prohlídky se zaměřením na zhodnocení stavu koryta a břehů toku.
Prohlídka by se měla provádět vždy před obdobím, kdy lze očekávat
zvýšenou možnost vzniku povodně (zimní tání, letní přívalové deště), nebo po skončení
povodně.
Zjištěné závady neprodleně oznámí vlastníkům, nebo uživatelům pozemků,
na nichž byly závady zjištěny, a vyzve je ke zjednání nápravy.
Povodňovou hlídku provádějí určení členové povodňových orgánů.
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B. PŘI POVODNI
AKTIVIZUJE SE ČINNOST HLÁSNÉ A HLÍDKOVÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY

1. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY - (1SPA) - STAV BDĚLOSTI
ZAHAJUJE ČINNOST HLÁSNÁ A HLÍDKOVÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA
- Nastává nebezpečí povodně, nastává také při sdělení této situace – výstraze nebo upozornění
předpovědní - povodňové služby.
-Z hlídkové činnosti podává pravidelně v 1 hod intervalech (při pomalejším nárůstu povodně
ve 2 hodinových intervalech, popř. jiných dohodnutých intervalech) informační zprávy starostovi
nebo místostarostovi, popř. jinému určenému členovi povodňové komise.
- Vyhodnocují s nimi společně situaci, její vývoj a eventuální doporučení předpovědní povodňové služby, upozornění nebo výstrahy ČHMÚ na výskyt extrémních meteorologických nebo
hydrologických jevů, zejména možnost výskytu mimořádných srážek v naší oblasti s možností
výrazného vzestupu hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů. (Upozornění ČHMÚ
Plzeň na nepříznivou situaci, nebo výstraha, kdy se očekává III SPA - přichází prostřednictvím PK
města Domažlice mobilními telefony, faxem, e-mailem, telefonicky, popř. informace od dalších
výše uvedených orgánů).

2. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY
STAROSTA NEBO MÍSTOSTAROSTA SVOLÁVÁ POVODŇOVOU KOMISI
- Nepříznivý vývoj počasí a informačních zpráv, upozornění nebo výstraha ČHMÚ Plzeň, PK
města Domažlice, HZS, PK výše položených obcí - voda vystupuje z břehů.
- Upozorňuje na možnost nepříznivého stavu hladiny toku fyzické a právnické osoby v
nejbližším okolí toku, včetně jejich informování o opatřeních vydaných starostou nebo povodňovou
komisí.
- Varování obyvatel ohrožených oblastí - místní rozhlas, mobilní telefony, vyrozumění
hlídkové služby, Policie ČR, v případě již hrozícího nebezpečí siréna - několikrát kolísající zvuk
pověřená osoba - zapisovatel- zahájí zápis do povodňové knihy, každý ukončený zápis tato osoba
podepíše.

3. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY
POVODŇOVÉ ORGÁNY SPOUŠTÍ VAROVACÍ SYSTÉM PŘÍSLUŠNÉHO
OPERAČNÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA HZS
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1.5. Stupně povodňové aktivity (SPA) na vodních
tocích Pivoňka v obci Poběžovice a v části Zámělíč,
Černý potok (Čerchovka ) v části Ohnišťovice
Stupně povodňové aktivity se stanovují podle odečtu výšky hladiny vody na laťovém vodočtu
hlásné profily kategorie C: Stupnice na vodočtu ukazuje výšku hladiny vody v centimetrech a to ve
vztahu k nule vodočtu, která přibližně odpovídá dnu řeky.

Stupně povodňové aktivity podle situace na vodním toku
Pivoňka - západní strana silničního mostu ve Slovanské ulici v Poběžovicích
Stupně
povodňové
aktivity

1°
BDĚLOST

2°
POHOTOVOST

3°
OHROŽENÍ

Odečet výšky sloupce
hladiny vody na vodočtu
hlásného profilu C

Situace na
vodním toku

0,5 m

zvedá se hladina
toku oproti
normálu

0,7 m

voda vystupuje z
břehů

1,0 m

ohrožení

Foto

Černý potok - jižní strana mostu v Ohnišťovicích
Stupně
povodňové
aktivity

1°
BDĚLOST

2°
POHOTOVOST

3°
OHROŽENÍ

Odečet výšky sloupce
hladiny vody na vodočtu
hlásného profilu C

Situace na
vodním toku

0,5 m

zvedá se hladina
toku oproti
normálu

0,9 m

voda vystupuje z
břehů

1,2 m

ohrožení

Foto
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2. ORGANIZAČNÍ ČÁST
2.1. Povodňové orgány města Poběžovice
A) POVODŇOVÁ HLÍDKA - je v činnosti mimo povodně
titul, jméno a příjmení funkce

tel. spojení
mobil

Adresa bydliště

tel. spojení bydliště

Petr Vejvančický velitel JPO II Poběžovice

608 003 183

Smetanova 321, 34522
Poběžovice

608 003 183

Martin Kopecký zástupce velitele JPO II
Poběžovice

776 132 117

Nádražní 331, 34522
Poběžovice

379 775 822

Marie Prančlová referentka MěÚ
Poběžovice

606 590 377

Sedlec 8, 34522
Poběžovice

379 497 877

B) HLÍDKOVÁ A HLÁSNÁ SLUŽBA - je v činnosti
od 1. SPA
titul, jméno a
příjmení

tel. spojení
mobil

Vojtěch Kotlan

731 444 933

Michal Mráz

608 332 803

Pavel Brož

739 530 775

Zdeňka Chodorová

737 327 761

Ing. František
Valiga

607 873 224

Adresa bydliště
Příkopy 170, 34522
Poběžovice
Slovanská 224, 34522
Poběžovice
Zámělič 40, 34522
Poběžovice
Ohnišťovice 5, 34522
Poběžovice
Ohnišťovice 36, 34522
Poběžovice

tel. spojení bydliště/
e-mail
v.kotlan@seznam.cz

739 683 442
pavel.broz@apm.cz
379 497 073

f.valiga@seznam.cz

Rozdělení povinností členů hlídkové a hlásné služby
Při 1 SPA:
Vojtěch Kotlan - tajemník - Aktivizuje ostatní členy hlídkové a hlásné služby v
Poběžovicích, Zámělíči a Ohnišťovicích.
- Zabezpečuje provedení dokumentačních prací při povodni a po
povodni.
- Zabezpečuje pravidelnou údržbu hlásných profilů.
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Vojtěch Kotlan, Michal Mráz - provádí hlásnou a hlídkovou službu v Poběžovicích.
Pavel Brož – provádí hlásnou a hlídkovou službu v Zámělíči.

Zdeňka Chodorová a ing. František Valiga - provádí hlásnou a hlídkovou službu v Ohnišťovicích

Hlavní úkoly hlásné a povodňové služby v průběhu povodně





Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování občanů a k řízení opatření k ochraně
před povodněmi.
Vydává varovné zprávy hlásné povodňové služby, varuje občany a organizace na možnost vzniku
povodňového nebezpečí či na velikost povodňového nebezpečí v ohrožených územích.
Vydává informační zprávy hlásné a povodňové služby v průběhu povodně povodňovým orgánům,
popřípadě i ostatním orgánům a organizacím, s cílem umožnit jim komplexní posouzení
povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření před povodněmi.
Z pozorování z jednotlivých úseků toku zapisují tyto údaje: datum, čas, vodní stav v cm,
poznámky, fotodokumentace.

C) POVODŇOVÁ KOMISE města Poběžovice - svolává starosta nebo místostarosta při vyhlášení 2. SPA
Ustanovená rozhodnutím rady města v tomto složení:
funkce v PK

titul, jméno a
příjmení

Adresa bydliště

tel. spojení
mobil

funkce + adresa
pracoviště

tel. spojení
pracoviště

397 497 281

předseda

Mgr. Hynek Říha

Šandova 275,
34522 Poběžovice

728 729 733

starosta MěÚ
Poběžovice - nám
Míru 47, 34522
Poběžovice

místopředseda

Pavel Veselák

Květinová 97,
34522 Poběžovice

734 850 344

Drogerie Vespa - nám
Míru , 34522
Poběžovice

379 497 447

člen

Vojtěch Kotlan

Příkopy 170,
34522 Poběžovice

731 444 933

tajemník MěÚ
Poběžovice - nám
Míru 47, 34522
Poběžovice

379 497 281

člen

Petr Vejvančický

Smetanova 321,
34522 Poběžovice

608 003 183

mechanik Václav
Hrbáček- Klenčí pod
Čerchovem

608 003 183

člen

Martin Kopecký

Nádražní 331,
34522 Poběžovice

776 132 117

zapisovatel

Marie Prančlová

Sedlec 8,
34522 Poběžovice

606 590 377

QA manager Rosemberg s.r.o.
Klenčí pod
Čerchovem
referentka MěÚ
Poběžovice - nám
Míru 47, 34522
Poběžovice

Stanoviště povodňové komise: Městský úřad v Poběžovicích kancelář starosty
telefon 379 497 281, fax 379 497 211, email: starosta@pobezovice

379 775 822

379 497 877
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Rozdělení povinností členů povodňové komise v Poběžovicích
Předseda povodňové komise
- Rozhoduje o svolání PK.
- Řídí činnost PK, přijímá informace hlídkové a hlásné služby.
- Na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity (2. a 3. SPA).
- Rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti.
- Připravuje informace pro informování obyvatelstva v ohrožených oblastech, a organizuje
informování a varování obyvatelstva - mobilními prostředky, tlampači apod.
- Spolupracuje s médii v regionu.
- V případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda PK.
Místopředseda
- Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda komise,
pokud předseda komise neurčí jinak.

Zapisovatelka
- Zodpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu města Poběžovice.
- Udržuje spojení mezi členy PK a ostatními spolupracujícími orgány a zaznamenává veškeré
informace do povodňové knihy.
- Přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení.
- vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidel vyčleněných pro PK.
- organizuje proviantní zabezpečení PK
Členové
- Navrhují opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v zátopových územích.
- Provádí informování majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikačních sítí.
- Vedou přehled o těchto sítích v objektech města.
- Vedou přehled o místech a materiálu CO použitelného pro obyvatelstvo při povodni.
- Vedení přehledu o počtu pomocných sil a způsobu použití techniky a prostředků během
povodně.
- Organizují nasazení sil a prostředků na základě smluvního zajištění.
- Plní další úkoly uložené předsedou PK.
- Ve spolupráci s Policií ČR se podílí na organizování pořádkové služby a dopravního
zabezpečení v místech vzniku povodně, popř. při potřebné evakuaci obyvatelstva.
- Řídí eventuální evakuaci obyvatelstva, zajišťují jejich ubytování a stravování na základě
smluvního zajištění.
- V případě potřeby organizují nákup a zajištění potřebných prostředků (např. písku, pytlů,
zeminy) a organizují jejich použití jako provizorních hradicích prostředků.
- Zajišťují v případě potřeby lékařskou pomoc, postiženým osobám navrhují trasy příjezdu a
přesunu po komunikacích pro záchranné práce.
- Vedou přehled o průjezdnosti komunikací a stavu mostů.
- Vedou evidenci škod při povodni.
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2.2. Organizace povodňové služby
1. SPA BDĚLOST
1. AKTIVIZUJE SE HLÁSNÁ A HLÍDKOVÁ SLUŽBA
podává hlášení situace na vodních tocích každé 2 hodiny (v případě nutnosti
častěji) starostovi nebo místostarostovi

2. SLEDOVÁNÍ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY
např. upozornění a výstrahy ČHMÚ Praha pro danou oblast - internet www.//chmi.cz

2. SPA - POHOTOVOST

 vyhlašuje starosta, místostarosta

1. AKTIVIZUJE POVODŇOVOU KOMISI!
2. INFORMOVÁNÍ, VAROVÁNÍ
fyzických a právnických osob v ohrožené oblasti podle povodňových plánů
jednotlivých nemovitostí za pomocí telefonů nebo společných sms zpráv, osobně

3. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
 PK Ob III Domažlice
 OÚ Meclov (nejbližší obec ležící po toku)
 dalším orgánům v případě potřeby (viz schéma přenosu informací
hlásné povodňové služby při přirozených povodních)

4. PŘÍJEM INFORMACÍ





PK obce s rozšířenou působností, případně od OPIS
HZS
ČHMÚ
HMÚ Plzeň

5. ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

13

3. SPA - OHROŽENÍ
1. SPOUŠTĚT VAROVACÍ SYSTÉM PŘÍSLUŠNÉHO
OPERAČNÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA HZS
mohou povodňové orgány při nebezpečí

Důležité kontakty a spojení
Organizace

titul, jméno a příjmení

tel. spojení, fax, e-mail

Ing. Miroslav Mach - předseda
379 719 144
(miroslav.mach@mestodomazlice.cz)
PK

Povodňová komise
ORP Domažlice

Spolupracující obec
Mnichov (tok Pivoňka
nad Poběžovicemi)
Spolupracující obec
Otov (tok Černý potok
nad Ohnišťovicemi)
Spolupracující obec
Pařezov (tok Černý
potok nad
Ohnišťovicemi)
Spolupracující obec
Trhanov (tok Černý
potok nad
Ohnišťovicemi)
Spolupracující obec
Meclov (tok Černý potok
pod Poběžovicemi)
HZS PK Územní odbor
Domažlice, Břetislavova
158, 344 01 Domažlice
JPO II. Poběžovice
(jednotka sboru
dobrovolných hasičů)

tel. spojení mimo
pracovní dobu
602 680 757

JUDr. Zdeněk Novák místopředseda PK

379 719 142

724 185 867

Ing. Milena Vlčková místopředseda PK

379 719 145

724 167 786

Martin Johánek - starosta
obce Mnichov

379 497 472

606 551 759

Ing. Karel Pittner - starosta
obce Otov

379 497 534
(starosta@otov.cz)

Pavel Konop - starosta obce
Pařezov

379 796 221
(obec@parezov.cz)

724 207 229

Ondřej Frei - starosta obce
Trhanov

379 794 570
(ou@trhanov.cz)

602 173 093

Pavlína Kaufnerová starostka obce Meclov

379 428 822
(hatlman@obecmeclov.cz)

tísňová linka 150, 112

950 315 111
(podatelna@do.hzspk.cz)

Petr Vejvančický - velitel JPO
II. Poběžovice

608 003 183

tísňová linka 150

Organizace

titul, jméno a příjmení

tel. spojení, fax, e-mail

OO Policie Poběžovice

npor.Bc. Josef Bozděch vedoucí oddělení

794 331 760
(do.oop.pobezovice@por.cz)

MUDr. Plichta - praktický
lékař pro dospělé

379 497 551

MUDr. Ghattas - praktický
lékař pro děti a dorost

379 497 254

KHS PK - územní pracoviště
Domažlice

379 723 421

Zdravotnická a
hygienická pomoc

Václav Opat - vedoucí provozu
Domažlice, Masarykova 45,

Povodí Vltavy s.p.
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

Lesy ČR, s.p.
oblast povodí Berounky
Slovanská alej 2323/36
Východní Předměstí
326 00 Plzeň
Český
hydrometeorologický
ústav – RPP Plzeň
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň
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tel. spojení mimo
pracovní dobu
tísňová linka 158

604 986 822

379722519

724 2123 64

Centrální vodohospodářský
dispečink Praha (24h)

257 329 425
fax: 257326310
(dispecink@pvl.cz)

724 067 719

Oblastní vodohospodářský
dispečink Plzeň (24h)

377 307 356
fax: 377237047
(dispecink.plzen@pvl.cz)

Šampalík František - vedoucí
ST - oblast povodí Berounky

956 955 201
(frantisek.sampalik@lesycr.cz)

meteorolog/hydrolog
ve službě

377 256 671

344 01 Domažlice

15

2.3. Způsob zabezpečení záchranných prací a zajištění
zabezpečovacích prostředků
Zabezpečovací práce:
technické prostředky, hasičská technika, mechanizační prostředky
podle konkrétní situace pytle s pískem
odstraňování naplavenin u mostů a propustků (dřevo, větve) pomocí tyčí s háky
odstěhování zboží a věcí, včetně hospodářských zvířat ze sklepních a níže položených prostorů
do vyšších pater nebo na určená místa
Poskytnutí materiálových, dopravních prostředků a těžké mechanizace a další pomoci
obyvatelstvu:
Na základě uzavřených smluv o pomoci v případě povodní budou prostředky těmito firmami:
(Smlouvy jsou přílohou 3 povodňového plánu). Konkrétní možnosti poskytnuté pomoci a
technických prostředků jsou pravidelně aktualizovány.
materiálové
prostředky a jiná
pomoc

Firma

adresa
tel. spojení

Technické prostředky,
mechanizace

Druhá
Poběžovická a.s.

Vranovská 142
345 22 Poběžovice
379 410 211

NAKLADAČ - ŠT 180N
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - LIAZ
FEKÁLNÍ VŮZ
JEŘÁB

Hotel Hubertus

Mariánská 91
345 22 Poběžovice
602 422 145

LB Minerals,
s.r.o.

Masarykova 286
345 22 Poběžovice
379 433 811

Mateřská škola
Poběžovice

Drahotínská 86
345 22 Poběžovice
379 497 249

Město Poběžovice
jednotka požární
ochrany

Žižkova 111
345 22 Poběžovice
608 003 183

HASIČSKÁ TECHNIKA

PYTLE S PÍSKEM
(PYTLE + PYTLOVÁNÍ)
MONITORING

POZEP s.r.o.

nám. Míru 36
345 22 Poběžovice
379 497 355

Š - 180
NAKLADAČ - MANIPULÁTOR
TRAKTOR + NÁVĚS

PEUGEOT BOXER valníkový + převoz 7 osob

Václav Chval

Slovanská 128
345 22 Poběžovice
379 497 329

CISTERNA NA UŽITKOVOU
VODU

Základní škola
Poběžovice

Masarykova 282
345 22 Poběžovice
379 497 235

DOČASNÉ UBYTOVÁNÍ
STRAVOVÁNÍ
ČELNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ CAD 318
KOLOVÝ BAGR - CAT 966

PÍSEK
KAMENIVO

DOČASNÉ UBYTOVÁNÍ
STRAVOVÁNÍ

DOČASNÉ UBYTOVÁNÍ
STRAVOVÁNÍ

Záchranné práce v objektech v majetku města Poběžovice:
ohrožená místa
Dům Slovanská čp. 224 a bývalý
náhon + přilehlá hospodářská
stavení a zahrady
Zahrádkářská kolonie Žižkova
ulice
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způsob ochrany
odstraňování naplavenin z náhonu, evakuace hospodářského
zvířectva, stavění ochranných hrází před vchodem utěsnění
sklepních oken (pytle)
úklid zachyceného materiálu u lávek pod školou, který by mohl
způsobit nahromadění dalších naplavenin

Záchranné práce v nemovitostech v záplavových částech obcí:
- informace o obyvatelích ohrožených nemovitostí, telefonní kontakty a další důležité informace v
povodňových plánech, jednotlivých nemovitostí občanů a podnikatelů, které jsou přílohou 2 tohoto
povodňového plánu.
Zajištění hygienické a zdravotní péče:
Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, územní pracoviště, Domažlice, Školní 111,
MUDR. Plichta, Bytem Domažlice, MUDr. Y. Ghattas, bytem Meclov
Způsob oznámení varovných opatření:
Městský rozhlas, rozesílání SMS zpráv, telefon, megafon
Opatření po povodni řídí povodňová komise. Souhrnná informační zpráva bude zpracována a
předložena do 15 dnů.
Povodňový plán obce bude aktualizován každý rok vždy k datu 20. listopadu. Před aktualizací PP
bude provedena povodňová prohlídka se zajištěním stavu vodního toku, zařízeních na něm
umístěných a stavu zátopového území.
Zápis do povodňové knihy:
1. doslovné znění přijatých zpráv s uvedeným odesílatelem, způsobu a doby převzetí
2. doslovné znění odeslaných zpráv, s uvedením jejich pramene, adresátů doby a způsobu odeslání
3. obsah příkazu
4. popis opatření
5. výsledky povodňových prohlídek
Zápisy provádí jen osoby tím pověřené a jsou povinny každý zápis podepsat.
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3. GRAFICKÁ ČÁST POVODŇOVÉHO
PLÁNU
Grafickou část povodňového plánu tvoří mapy záplavového území pro Poběžovice, Zámělíč,
Ohnišťovice s vyznačením zaplavovaného území pro průtok stoleté vody, hlásných profilů a
evakuačních cest.
Přílohy:
Mapy záplavových území Pivoňka v Poběžovicích a Zámělíči, Černý potok v Ohnišťovicích příloha č. 1
Povodňové plány jednotlivých nemovitostí v záplavových územích Poběžovic a částí Zámělíč a
Ohnišťovice.- příloha č. 2
Smlouvy s podnikatelskými subjekty o pomoci při povodni - příloha č. 3
Složení povodňové komise města Domažlice příloha č. 4
Povodňová kniha



Povodňový plán města Poběžovice schválila Rada města
Dne 14.8.2017



Povodňový plán města Poběžovice projednán se správcem vodního toku Pivoňka
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, Správa toků – oblast Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Dne 6.9.2017
Razítko a podpis



Povodňový plán města Poběžovice projednán se správcem vodního toku Černý potok v
ř.km 0,000- 14,000 (od ústí do Radbuzy po Nový Pařezov)
Povodí Vltavy a.s., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
Dne 26.9.2017
Razítko a podpis
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AKTUALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTO POBĚŽOVICE

DATUM

PROVEDENÁ ZMĚNA

SCHVÁLENA
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