PODKLADOVÁ DATA OD OBCE ŽELEZNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU
SO ORP TIŠNOV







Povodňový plán SO ORP Tišnov slouží primárně pro řízení ochrany před povodněmi, dále řeší opatření potřebná k odvrácení/zmírnění
povodňových škod. Pro naplnění výše uvedených skutečností je nutné získat konkrétní informace od obcí v dotčeném SO ORP.
Pouze kvalitní informace z Vaší strany mohou pomoci povodňové komisi SO ORP Tišnov s rozvržením sil při průběhu povodňového
ohrožení nebo při likvidaci následků po povodni. Nejdůležitější je poskytnutí aktuálních kontaktů, které může povodňová komise SO ORP
Tišnov využít v případě povodňového ohrožení.
I v případě, že Vaše obec nebyla nikdy v minulosti ohrožena povodněmi, bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku. Můžete
přeskočit kapitoly, které jsou irelevantní z důvodu neexistujícího povodňového ohrožení.
I pro Vás bude zpracovaný povodňový plán SO ORP Tišnov přínosem (především kapitola Monitoring, Mapa povodňového plánu ORP,
Důležité kontakty a Plán spojení na důležité organizace). V digitálním povodňovém plánu, který bude volně přístupný na internetu, budete
mít přístup k veřejným informacím povodňového plánu. Budete se moci podívat na aktuální úhrny srážek na srážkoměrných stanicích v SO
ORP Tišnov a také na aktuální průtoky na vodních tocích v SO ORP Tišnov. Zajímavou součástí digitálního povodňového plánu je také
grafická část, která sestává z mapové prohlížečky, ve které jsou zaneseny veškeré objekty týkající se povodní na různých podkladových
mapách a mnoho dalšího.

1) Kontaktní údaje, které bude možno využít v případě povodňového ohrožení, případně kontakt na Vaší povodňovou komisi
 Telefonní kontakt: 724 185 248



Email: starosta@zelezne.cz

2) Ohrožení obce povodněmi
 V této části bychom Vás poprosili o vypsání jevů, které způsobují nebo mohou způsobit ve Vaší obci povodně. K povodni může
dojít na základě tří hlavních faktorů: vybřežení vodního toku, ohrožení přívalovými srážkami (bleskové povodně) a vznikem zvláštní
povodně na vodním díle nebo při selhání ochranné hráze vodního toku atd.


A) Ohrožení vodním tokem (vypište vodní toky, u kterých došlo v minulosti k vybřežení a ohrožení nemovitostí nebo majetku –
uveďte i konkrétní lokality jako ulice či části obce/města a přibližný počet zasažených nemovitostí)



B) Ohrožení přívalovými srážkami (vypište ulice, čísla popisná nebo znázorněte do mapy místo, odkud proudila voda při
přívalové povodni, a uveďte přibližný počet zasažených nemovitostí)



C) Ohrožení zvláštní povodní na vodním díle/rybníku (porušením hráze/selháním manipulačního zařízení aj.)

3) Hlásné profily na území obce (hlásný profil s vodoměrným čidlem, vodočetná lať nebo vyznačené stupně povodňové aktivity)
 Hlásné profily jsou místa na vodních tocích na území obce, která slouží ke sledování průběhu povodně nebo k vyhlašování stupňů
povodňové aktivity.
 Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Název hlásného
Lokalizace
Název vodního
I. SPA nastává při: II. SPA nastává při: III. SPA nastává při:
profilu
hlásného profilu
toku
Rybniště – tok
U domu s č. p.
Maytáska
45 cm
110 cm
140 cm
Matyáska
127
-

4) Povodňová komise obce
 Povodňová komise zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území dotčené obce. Její činnosti zahrnují především přípravu
na povodňové situace, řízení, organizace a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím
bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi (viz zákon
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) § 77 a 78).
 V případě, že byste si chtěli povodňovou komisi stanovit, je nutné, aby obsahovala minimálně 3 členy (předseda, místopředseda
a minimálně jeden člen) - viz zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) § 78).
 V případě, že povodňovou komisi stanovenou nemáte, nebo považujete její založení za bezpředmětné, bychom Vás poprosili
o kontakt na osobu, na kterou se bude moci povodňová komise SO ORP Tišnov obrátit v případě řešení povodňové situace (ideálně
starosta obce).
 Údaje, které jsou uvedeny jako neveřejné budou k dispozici pouze povodňové komisi SO ORP Tišnov.
 Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Jméno,
Telefon/pevná
Mobilní
Mobilní
příjmení,
Funkce v povodňové komisi
linka/do práce
telefon
telefon
Email (veřejný)
titul
(veřejný)
(veřejný)
(neveřejný)
Bc. Čeněk
Předseda/místopředseda/člen/zapisovatelka/jiné
123 456 789 123 456 789 123 145 125
Volant@cenek.cz
Volant
Radomír
Předseda
549418285
724185248
starosta@zelezne.cz
Pavlíček
Jan Motyčka
Místopředseda
736642864
svazek.vak@volny.cz
Pavla
Člen/zapisovatelka
549418285
605107632
obec@zelezne.cz
Vacová

5) Orientační počet ohrožených objektů a osob trvale bydlících v ohrožených objektech
 V případě, že v minulosti došlo k ohrožení některých nemovitostí za povodně na území Vaší obce, uveďte je prosím do tabulky
níže. Počet ohrožených obyvatel stanovte pouze přibližně dle vašeho odhadu.




Seznam ohrožených objektů a osob trvale bydlících v ohrožených objektech slouží povodňové komisi SO ORP Tišnov k přibližnému
počtu osob, které by bylo nutno evakuovat, případně jim zajistit náhradní ubytování v případě povodně většího rozsahu.
Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Počet
Počet ohrožených
Čísla popisná ohrožených
Lokalizace ohrožených objektů
ohrožených
objektů
budov
obyvatel
4
Č. p. – 110, 111, 120 a 135
ulice - Na Splavu, část obce Zňátky
5
0
0

6) Evakuační místa na území obce
 Evakuační místa jsou objekty (základní škola, kulturní dům, hotel, penzion, aj.), které lze využít například jako dočasné útočiště
pro osoby, které bylo nutno evakuovat z místa postiženého povodní.
 V případě, že nemáte stanovena evakuační místa ve Vaší obci, bychom Vás poprosili o stanovení alespoň jednoho evakuačního
místa, jestli to stav ve Vaší obci dovoluje.
 Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Kontaktní telefon na správce
Kapacita
Možnost
Název
Adresa
Kontaktní osoba
budovy
objektu
stravování
ZŠ a MŠ Rybniště Na Kopci 35
Čeněk Volant
123 124 123
30
ano
Železné
Radmila
100
ano
Kulturní dům
604 266 485
Pavlíčková

7) Místa omezující odtokové poměry
 Jedná se o místa na vodních tocích, které v případě povodně mohou způsobit ztížení průběhu povodňové situace. Například může
dojít k jejich ucpání splaveninami, k nahromadění ledových ker atd.





V případě, že u Vás žádná tato místa nemáte, můžete stanovit místa, která potenciálně mohou působit potíže v případě povodňové
situace.
Povodňová komise SO ORP Tišnov v součinnosti s Vaší povodňovou komisí nebo kontaktní osobou bude tato místa, v případě
povodňového ohrožení podrobněji sledovat tak, aby se předešlo ztížení povodňové situace.
Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Vodní tok
Lokalizace místa
Popis omezení
Oslava
U č. p. 123
Nekapacitní most. Zachytávání splavenin aj.
Pokračování strže
vedoucí ze
Železenský potok
Omezení v jeho zatrubnění
Stanoviska,
prochází obcí

8) Dopravní omezení
 Jedná se o místa na komunikacích, které jsou zaplavovány v průběhu povodně. Uveďte prosím pouze ty komunikace, které byly
dočasně zneprůjezdněny při povodňové situaci.
 Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Lokalizace
Označení komunikace
Popis omezení
Zaplavení komunikace erozním materiálem při přívalových
U domu s č. p. 12 Komunikace II. třídy II/256 příp. místní komunikace
povodních/zaplavení komunikace při vybřežení vodního toku
Mandava
-

9) Technické prostředky obce/popřípadě jiných právnických a fyzických osob na území obce, které je mohou poskytnou v průběhu/po
povodni



Vypište poskytovatele technických prostředků, které mohou poskytnou jak Vaší obci, tak povodňové komisi SO ORP Náměšť
nad Oslavou techniku v průběhu povodně nebo k likvidaci následků povodně.
 Za technické prostředky se považují jak stroje, tak materiál, který je možno využít při průběhu povodně/při likvidaci následků
povodně.
 Šedě označené pole obsahuje příklad vyplněné tabulky.
Vlastník
Typ
Firma/společnost
Kontaktní osoba Kontakt na kontaktní osobu Adresa uskladnění
techniky
techniky/materiálu
Stavebniny
Miroslav
Nakladač UNC 060,
Jaroslav Vahalík
126 126 124
U Kostela 116
Krajzinger/JSDH
Lang
pytle na písek, písek
Obec
JSDH
Libor Mach
724 381 950
Železné 26
Plovoucí čerpadlo
Železné

10) Správce/vlastník kanalizace/vodovodní sítě v obci
 Uveďte prosím správce/vlastníka kanalizace a vodovodní sítě v obci.


Vlastník/správce kanalizace: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko / Vodárenská akciová společnost, a. s.



Vlastník/správce vodovodní sítě: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko / Vodárenská akciová společnost, a. s.

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, VYPLNĚNÍM TOHOTO DOTAZNÍKU JSTE PŘISPĚLI KE ZKVALITNĚNÍ
POVODŇOVÉHO PLÁNU SO ORP TIŠNOV

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ZAŠLETE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (FORMÁT WORD, NASKENOVANÝ DOTAZNÍK) NA EMAIL:
balkova@envipartner.cz NEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA ADRESU: ENVIPARTNER, S. R. O., VÍDEŇSKÁ 55, 639 00 BRNO –
ŠTÝŘICE
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE, PROSÍM, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA EMAIL: balkova@envipartner.cz NEBO NA ČÍSLE
737 675 371, 775 571 542

