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POVODŇOVÝ PLÁN

Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p.
Státní pozemkový fond
Lesy Ceské republiky
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I. STATUT A POVĚŘENÍ POVODŇOVÉ KOMISE

Článek 1

Povodňová komise obce Tetčice ( dále jen PK) je orgánem státní správy na úseku
ochrany před povodněmi, ustanovená dle ~ 78 a ~ 79 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů v platném znění ( dále jen „vodní zákon“).

Článek 2

PK obce Tetčice:

a) řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi na území obce Tetčice
b) vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby koordinuje činnost vlastní

povodňové komise s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému podle
zákona č.239/2000 Sb., v platném znění, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
v platném znění

c) organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území obce, informuje o nebezpečí
povodně PK sousední obce, především pak Rosice (pověřené město pro obec Tetčice).

d) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci úzenmí působnosti
e) rozhoduje o opatřeních ke zmírnění průběhů povodní a škod povodní způsobených a činí

potřebná opatření k výkonu bezpečnostních, záchranných a zabezpečovacích prací
f) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného

záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko hasičské
záchranné jednotky

g) soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených
opatření a zpracovává hodnotící zprávu o povodni

h) projednává návrh povodňového plánu obce Tetčice s ostatními zainteresovanými
složkami, především pak s PK města Rosice

i) PK obce Tetčice je podřízena PK města Rosice

Článek 3

PK obce Tetčice je Sti členná. Schází se k projednávání potřebných opatření podle
povodňové situace, jakož i v období mimo povodní k projednávání organizačních a jiných
závažných otázek.

Předseda komise je povinen svolat komisi na žádost nejméně 3 členů komise, případně
na žádost PK Rosice. Komise je schopna usnášení v počtu 3 členů.

Článek 4

Předsedou PK Tetčice je ve smyslu ~ 79 vodního zákona starosta obce Tetčice.
Místopředseda a členové komise jsou jmenování starostou obce. Předseda PK řídí práci
komise a odpovídá PK Rosice za její činnost. Může rozhodnout o provedení neodkladných
opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Provedení takových opatření dává pak komisi
dodatečně ke schválení.



Článek S

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje zejména Český hydrometeorologický ústav
spolu se správami povodí. Pro obec Tetčice je to pak především PK Rosice.

Hlásnou službu stavu vody na vodním toku Bobrava zajišťuje povodňová služba.

Článek 6

K zajištění úkolu souvisejících se zmírněním pruběhu povodní a škod jimi
zpusobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžádat v rozsahu
stanoveném * 79 vodního zákona pomoc útvarů Policie, ministerstva vnitra (složky situované
v obci), jakož pomoc ostatních orgánu, organizací a občanů. V případě, že PK obce Tetčice
není svými silami schopna učinit opatření k eliminaci povodňové situace, musí předat řízení
PK Rosice.

Článek 7

Činnost PK Tetčice zabezpečuje obecní úřad Tetčice. Sídlem komise je kancelář
starosty na obecním úřadě Tetčice, Palackého 177.

Článek 8

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: iV 1ů.

starosta obce Tetčice
TETČIC!

IČo:
teL/fax ~ All fl07
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II. VĚCNÁ ČÁST

1. ÚVOD

Povodňový plán obce Tetčice je základním dokumentem pro řízení povodňové
ochrany obce vjejím katastru, obsahuje rámcový plán pro rozhodování její PK.
PK obce Tetčice je podřízena PK Rosice.
Po předložení povodňového plánu správci vodního toku Bobrava k odbornému
stanovisku a dále PK města Rosice k posouzení souladu věcné a grafické části s
povodňovým plánem uceleného povodí jej schvaluje Zastupitelstvo obce Tetčice.

Povodňový plán slouží pouze pro služební potřebu a je předán po schválení PK
Rosice.

2. DEFINICE POVODNĚ

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryt, nebo již voda zaplavuje území
a může způsobit škody.
Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem
odtékat, nebo odtok vody je nedostatečný.
Povodeň může být způsobena přírodními, nebo umělými jevy.

Povodňový plán stanoví tři stupně povodňové aktivity (SPA) při povodňových a
ledových jevech:

I.SPA — stav bdělosti

Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí, přičemž za
nebezpečí se považuje:
a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
b) náhlé tání podle meteorologických předpovědí
c) srážky větší intenzity
d) souvislé zámrzy toku

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby

II.SPA — stav pohotovosti

Je vyhlašován v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází
k zaplavování území mimo koryto. Je vyhlašován za základě údajů hlídkové služby a zpráv
předpovědní a hlásné služby, přičemž za povodeň se považuje:

a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta,

které může způsobit škody
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda již z koryta rozlévá

a může způsobit škody
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d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem
vytvoření ledových bariér

Při tomto stupni se aktivizuje PK obce Tetčice, uvádějí se do pohotovosti prostředky na
zabezpečovací práce a podle možností se provádějí opatření ke zmírnění povodně podle
povodňového plánu.

IILSPA — stav ohrožení

Je vyhlašován při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zátopovém
území aje vyhlašován při:

a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v zátopovém území

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.
PK obce zasedá nepřetržitě.

3. ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Údaje jsou převzaty z povodňového plánu města Rosice.

V katastru obce Tetčice protéká jediný vodní tok, charakterizovaný ve výše uvedeném
materiálu jako drobný. Jedná se o významný vodní tok Bobrava.

Bobrava ČHP: 4 —15-03-002 Plocha povodí: 106,38 km2

ČHP — číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí je uvedena vč.přítoků.
Správcem toku je Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno

N-letý maximální průtok významného vodního toku Bobrava: ( m3.s~1)

Měřeno v místě ČOV Po silnici 1J1394 a Tetčického potoka.

Profil Qi Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Bobrava řkni 0,9 4,6 7,8 13,5 19 25 35,5 45,5

Výčet uvedených maximálních průtoků je pouze orientační a nelze vyloučit v průběhu dalších
let jejich změnu.
Povodňové nebezpečí může vzniknout i na zde neuvedených drobných vodních tocích,
nebo i mimo vodní toky, zejména při intenzivních lokálních srážkách.
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Tabulka: Postupová doba povodňových průtoků od hlásného profilu 1 do hlásného profilu 2
při jednotlivých SPA.

Měřící bod je umístěnu mostu přes významný vodní tok Bobrava na ul.Nádražní ve městě
Rosice

a) I. SPA

Tok Hlásný Kate- Hlásný Kate- l.SPA
profil I goric profil 2 gone ti Q Postupová

[cm] [rn3.‘1] doba [h]
Bobrava Rosice C Není Není 10 Q2

b) II. SPA

Tok Hlásný Kate- Hlásný Kate- ll.SPA
profil 1 goric profil 2 gone h Q Postupová

[cm] [rn3.‘1] doba [h]
Bobrava Rosice C Není Není 62 Q5-Q10

c) III. SPA

Tok Hlásný Kate- Hlásný Kate- IILSPA
profil 1 goric profil 2 goric ti Q Postupová

[cm] [rn3.s1] doba [ti]
Bobrava Rosice C Není Není 100 Q15

V každém případě je nutné konstatovat, že významný vodní tok Bobrava představuje reálné
nebezpečí již od Q20, především v místech mezi ulicí Rosická a nádražím CD, dále pak hrozí
zatopení ulice Mlýnská a na ulici Sušilová.

III. ORGANIZAČNÍ ČÁST

PK Tetčice zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi, která zahrnuje především přípravu
na povodně, řízení organizací a kontrolu všech souvisejících činností v průběhu povodně,
v období bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních
účastníků ochrany před povodněmi.

PK Tetčice může požádat povodňový orgán Rosic o převzetí řízení ochrany před povodněmi
v případě, že není schopen zajistit tuto ochranu vlastními silami. Datum a čas převzetí řízení
ochrany se zaznamená v povodňové knize. PK Tetčic zůstává v činnosti a koná dle pokynů
PK Rosice.

Po vyhlášení krizového stavu nebo stavu nouze dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi krizový orgán. PK Tetčice se stává součástí
krizového orgánu obce a pokračuje v činnosti.
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1. Organizace povodňové služby

Platná právní úprava považuje za ochranu před povodněmi celý soubor opatření
k předcházení a zamezení škod při povodních, a to jak na životech, tak na majetku a
životním prostředí.
Podle * 65, 83, 84 a 85 vodního zákona jsou správci vodních toků, vlastníci nebo
uživatelé vodohospodářských děl a staveb ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by
mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, povinni činit opatření na ochranu před
povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků, v rozsahu
rozhodnutí povodňových orgánů.
Povodňový orgán může v době povodní činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před
povodněmi a to pouze v nevyhnutelně potřebném rozsahu. Tyto příkazy nejsou
rozhodnutími dle správního řádu, avšak zákon zavazuje jiné státní orgány, právnické a
fyzické osoby uposlechnout příkazů povodňových orgánů a zejména:
a) poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné

potřebné prostředky,
b) odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod,
c) trpět odstranění staveb nebo jejich částí anebo porostu,
d) zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací

k ochraně před povodněmi.

2. Činnost před povodní

a) Zajišťovat povodňové prohlídky dle * ‘72 vodního zákona v zátopových oblastech a na
vybraných objektech, a to do 28. 2. každého kalendářního roku,

b) zajišťovat technicko-bezpečností dohled nad vodními díly v rozsahu stanoveném v * 62
vodního zákona — ve spolupráci s vlastníky těchto děl,

c) soustavně sledovat pracovní síly a věcné prostředky na ochranu před povodněmi, včetně
věcných prostředků pro hasičský sbor obce Zastávka, vést seznam těchto prostředků,

d) každoročně zajistit potřebnou finanční rezervu v rozpočtu obce na záchranné práce a příp.
majetkovou újmu vzniklou při realizaci opatření nařízených povodňovou komisí obce,

e) provádět pravidelné přezkoumání, případně doplnění a aktualizaci povodňového plánu,
O v době nebezpečí povodně-na základě informací předpovědní povodňové služby CMHU

prověřovat připravenost právnických i fyzických osob v lokalitách, které by se povodeň
mohla dotknout.

3. Činnost v době nebezpečí povodně a při povodni

PK obce zahajuje činnost při vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity tj. v okamžiku
vyhlášení „stavu pohotovosti“. Od této chvíle se všechny kroky při zabezpečovacích a
záchranných pracích zapisují do povodňové knihy. Tyto zápisy provádí pověřený člen PK,
každý zápis musí podepsat.
Jisté kroky jsou však podniknuty již při vyhlášení I.SPA:
. Předseda (místopředseda,tajemník) PK obce prověřuje spojení na jednotlivé členy

komise a na nadřízený orgán, což je PK Rosic
. Prověří připravenost prostor pro jednání komise a technické zázemí pro případ svolání

komise
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. Sleduje zprávy a vývoj situace a zejména počasí

Informace o I.SPA se PK obce může dovědět:
• Vlastním zjištěním
o Od PK Rosic
• Od správce toku Bobrava
• Na záldadě „Výstrahy“ na „Upozornění“ od ČHMÚ

Činnost PK obce při vzniku II.SPA

. Uvést do pohotovosti všechny členy PK obce

. Prověřit spojení a použitelnost mechanizace a materiálu k případnému zásahu, uvést do
pohotovosti

‘ Sledovat další zprávy a vývoj situace, zejména počasí
. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat vývoj situace
‘ Oznámit svolání PK obce nadřízené PK Rosice
. Po zvážení situace vyhlásit ILSPA pro zasaženou oblast
. Tuto skutečnost oznámit všem dotčeným organizacím a orgánům
‘ Vést záznamy v povodňové knize

kformace o ILSPA obdrží obec zejména:

. Vlastním zjištěním
‘ Od PK Rosice
. Od správce toků
‘ OdHZSJmK

Činnost PK obce při vzniku III.SPA

. PK zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je
třeba

. Tuto skutečnost neprodleně oznamuje nadřízené PK Rosice a správci toku Bobrava, HZS,
policii, vlastníkům vodních děl

. Koordinuje a řídí nasazení mechanizace a materiálu k zabezpečení ochrany před povodní

. Účastní se s povodňovými orgány a složkami IZS organizace a zabezpečení případné
evakuace a dalších činností s ní spojených

o V případě převzetí řízení ochrany před povodněmi PK Rosice, případně dalšími orgány
(PK UP Dyje, IZS) zůstává dále v činnosti

• Podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče, nouzového zásobování obyvatelstva
pitnou vodou

. Zajistí potřebné dokumentační práce (foto, video, záznamy o rozkazech)

. Vede záznamy v povodňové knize

Informace o JILSPA jsou stejné jako u SPA II.stupně.
Za všechny činnosti výše uvedené zodpovídá starosta obce, nebo jím pověřený člen PK
komise.

V PŘÍPADĚ NENADÁLÉ POVODNĚ ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI
VELKÉ INTENZITY, KDY JE NÁRŮST POVODNĚ VELMI RYCHLÝ A HROZĺ
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NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ, LZE VYHLÁSIT HI.SPA PRO ZASAŽENOU OBLAST
IHNED.
VÝSKYT TOHOTO DRUHU POVODNĚ NELZE PŘESNĚ PŘEDPOVĚDĚT A ZÁLEŽÍ
NA RYCHLOSTJ A OPERATIVNOSTI.

V případě vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na území obce Tetčice nebo
jeho části se PK Tetčic stává ve smyslu *39 odst.2 Zákona č.24OI2000Sb.. o krizovém
řízení, součástí krizového štábu obce Tetčice.

Činnost při evakuaci obyvatel

Prvořadě v záplavovém území se v případě nutnosti organizuje evakuace osob (příp.
hospodářských zvířat a majetku).
Pro evakuované osoby se zajišťuje náhradní ubytování, zásobování vodou a potravinami a
nutná zdravotní péče.
Evakuace se provádí podle evakuačních plánů, které jsou součástí krizových plánů obcí nebo
povodňových plánů obcí.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v ohrožené oblasti s výjimkou osob podílejících se na
záchranných pracích, na řízení evakuace a krizového štábu.

Přednostní evakuace:
- děti do 15 let
- pacienti ve zdravotnických zařízeních a léčebnách
- domovy důchodců a domy sociální péče
- osoby zdravotně postižené
- doprovod uvedených skupin

Evakuaci z zasaženém území vyhlašuje hejtman Jihomoravského kraje — v rámci vyhlášení
stavu nebezpečí nebo krizového stavu.
V případě nebezpečí z prodlení může nutnou evakuaci nařídit starosta obce nebo velitel
zásahu.
Při evakuaci ve správním obvodu se zpravidla jedná o evakuaci několika desítek domů.
Při vyrozumívání majitelů domů lze využít složek IZS.
Evakuační plán obce Tetčice je součástí krizového plánu obce.

4. Činnost po povodni

. PK obce odvolává dle vývoje II. a III.SPA, odvolání oznamuje PK Rosice a PK správce
toku Bobrava

. Podílí se na organizace obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území

. Podílí se společně s obcemi a se zástupci toků na provádění povodňových prohlídek
postižených území

. Zajišťuje sepsání škod na území zasaženého povodněmi

. Podílí se na odstraňování škod na území zasaženého povodněmi

. Shromažďuje materiály pro zpracování souhrnné zprávy o povodni a zpracovává
souhrnnou zprávu o povodni
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5. Evidenční a dokumentační práce

Musí zajistit objektivní záznamy o průběhu povodně, o provádění opatření, o příčinách a
velikosti škod a o všech okolnostech souvisejících s povodní — jako podklad pro posouzení a
vyhodnocení povodně. Je třeba zejména soustředit zprávy o výsledku prohlídek po povodni,
provést vlastní prohlídky po povodni, zpracovat souhrnnou zprávu o povodni za obec, včetně
návrhů opatření. Přitom je třeba spolupracovat s PK Rosice a správci toků. Dále je nutno
vyhodnotit účelnost provedených opatření v době povodně a zajistit provedení všech dalších
dokumentačních a evidenčních prací o povodni. V případě potřeby je třeba navrhnout
potřebná opatření příslušným správcům toků, PK Rosice a dalším zainteresovaným subjektům
a orgánům, včetně potřebných zpráv povodňových plánů.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize (určený člen PK)
- označování nebo zaevidování nejvýše dosažené hladiny vody
- fotodokumentace, videodokumentace povodně
- zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových nátrží a průtrží,

nánosů a dalších projevů eroze, (správci Bobravy)
- zprávy o prohlídkách po povodni, souhrnné zprávy o povodni za obec
- údaje o škodách způsobených povodní

Zpráva o povodni

PK obce zpracovává zprávu o povodni v případě:

- že byl vyhlášen II. nebo HI. stupeň p.a.
- došlo k povodňovým škodám
- byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce

Tato zpráva musí být zpracována do 1 měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby
rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po
ukončení povodně a je předávána k využití povodňovému orgánu vyššího stupně.
Obsahem zprávy je:

- vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně
- posouzení účinnosti provedených opatření
- věcný rozsah a odborný odhad výše škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně

Osnova souhrnné zprávy za obec

1. Základní údaje:

- název obce za kterou se zpráva zpracovává
- období, za které se zpráva podává
- období aktivní práce místní povodňové komise
- soupis dalších účastníků povodňové aktivity (správci toků, vodních děl, právnické a

fyzické osoby)

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi:
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- zasažený úsek vodního toku
- činnost povodňové komise obce
- přehled zabezpečovacích prací, kdo je prováděl
- mimořádná pomoc
- přehled a popis záchranných prací
- vyhlášení stupňů povodňové aktivity, doba jejich trvání
- celkové zhodnocení povodňových aktivit za povodně v obci dle jejich vlastníků
- vyčíslení škod za povodně, návrh způsobů jejich krytí

3. Důsledky povodně, návrh opatření:

- rozsah rozlivů, soupis poškozených objektů
- návrh opatření k odstranění škod, návrh preventivních opatření

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

- vlastní přijatá opatření na úrovni obce
- potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací
- opatření k odstranění povodňových škod na vodních tocích a objektech - návrh
- opatření k odstranění dalších škod ve správním obvodu - návrh
- preventivní opatření k vyloučení dalších povodňových škod - návrh
- opatření ke zlepšení činnosti povodňových orgánů a jejich spolupráce
- opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby ve správním

obvodu

6. Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizový zákon ve vztahu k povodním

Základní pojmy: (dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně
některých zákonů a dle zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
a dle zákona Č.320/2002 Sb.)

Mimořádná událost — škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy a havárií, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující
provedení záchranných a likvidačních prací.

Záchranné práce — činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik
vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce — činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Krizová situace — mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“).

Úkoly dle zákona č.24012000 Sb.. o krizovém řízení a (krizový zákon):

Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových stavů, za údržbu a provoz
informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených
Ministerstvem vnitra.
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V době krizového stavu starosta:
a) zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území,
c) organizuje v podmínkách obce nouzové přežití obyvatel,
d) je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
e) plní úkoly a opatření stanovené krizovým plánem kraje,
f) zabezpečuje další nezbytná opatření.

K řešení krizových situací zřizuje starosta krizový štáb jako svůj pracovní orgán.


