2.3
2.3.1

Povodňové komise
Povodňová komise ORP Svitavy

Povodňovou komisi ORP Svitavy zřizuje starosta města Svitavy a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje
z pracovníků města Svitavy a ORP Svitavy a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění
opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise města
Svitavy a ORP Svitavy pověřuje starosta řízením povodňové komise města Svitavy jiného člena komise.
Povodňová komise ORP Svitavy je podřízena Povodňové komisi Pardubického kraje.
Povodňová komise ORP Svitavy (dále jen „povodňová komise“) má 11 členů. Povodňovou komisi svolává
předseda povodňové komise (místopředseda) zpravidla před vyhlášením II. SPA (stupně povodňové aktivity) ve
správním obvodu nebo v části správního obvodu ORP Svitavy.
Složení povodňové komise ORP Svitavy
Předseda komise
Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy

461 550 300

Místopředseda komise
Pavel Čížek - místostarosta města Svitavy

461 550 303

Bc. Lubomír Dobeš – tajemník MěÚ Svitavy

461 550 302

Tajemník povodňové komise
Ing. Marek Antoš – vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

461 550 240

Členové komise
mjr. Ing. Oldřich Jedlička - ředitel ÚO Svitavy, HZS Pardubického kraje

950 575 120

Ing. Tereza Vrbková – tajemník bezpečnostní rady města Svitavy

461 550 406

MUDr. Bohumil Havel – vedoucí odboru HOK KHS Pardubice

461 533 402

Mgr., Bc. Rostislav Bednář – velitel městské policie Svitavy

461 550 340

npor. Bc. Martin Zehnálek – vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Svitavy

974 578 651

Ing. Václav Košňar – odbor životního prostředí

461 550 250

Ing. Petr Horký – ředitel úseku Technické služby fy SPORTES Svitavy s. r. o.

603 445 486

Ing. Kamila Bílá – odbor životního prostředí

461 550 255

Petr Lédl - velitel JSDH Svitavy

721 851 194

Pověřený zástupce Městského úřadu Svitavy pro věci ochrany před povodněmi
Ing. Marek Antoš

vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy
Odborné vedení ochrany před povodněmi
Ing. Václav Košňar
vodoprávní úřad Městského úřadu Svitavy
Povodňová komise ORP (dále jen komise) řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v územním
obvodu MěÚ Svitavy, a to v případě, že povodňové komise obecních úřadů ve spolupráci se správci
vodohospodářsky významných toků a vodních děl nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření při
zdolávání povodňové situace. Komise plní zejména tyto úkoly :
1. Potvrzuje soulad povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu ORP.
2. Vyhlašuje a odvolává pro svůj územní obvod stav pohotovosti a stav ohrožení.
3. Vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby řídí a usměrňuje činnost povodňových komisí
obecních úřadů. V případě rozšíření povodně na větší území správního obvodu přebírá řízení krizový štáb.
4. Informuje prostřednictvím hlásné služby o povodňové situaci sousední ORP, jejichž území leží níže na
vodním toku (viz kapitola 1.9.4. a 1.9.5).
5. V době nebezpečí povodně upozorňuje podle potřeby ostatní orgány na nebezpečí povodně a zajišťuje jejich
dosažitelnost (viz kapitola 1.9.3).
6. Hlásná služba povodňové komise zajišťuje příjem zpráv od povodňových komisí obecních úřadů a předává
informace obecním úřadům ležícím níže na toku a vydává výzvy a závazné pokyny pro občany v oblastech
ohrožených povodní.
7. Organizuje preventivní ochranu před povodněmi – odborná školení, prohlídky toků.
8. Soustřeďuje zprávy obecních úřadů o výsledku prohlídek po povodni a o vzniklých škodách.
9. Zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na ochranu před povodněmi, vede seznamy těchto prostředků
prostřednictvím povodňových plánů dotčených obcí správního obvodu Svitavy.
10. Zajišťuje hygienickou a zdravotní péči, nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a asanaci zatopených
studní (viz kapitola 1.8.3.12).
11. Vede záznamy v povodňové knize.
2.3.1.1

Jednání komise

Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace a k projednávání organizačních a
jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi i mimo období povodně.
V době ohrožení povodněmi má komise výkonnou moc, vyplývající ze zákona o vodách a o změně některých
zákonů č. 254/2001 Sb. (má právo vyžadovat pomoc a spolupráci všech orgánů a organizací ve správním
obvodu Svitavy). Komisi svolává předseda dle potřeby a na žádost povodňových komisí obcí. Opatření a
rozhodnutí komise jsou závazná pro všechny občany, podniky a organizace, jejichž působnosti se dotýkají.
Komise se zpravidla schází v kanceláři starosty města Svitavy, T.G. Masaryka 35 (vila).
2.3.1.2

Složení komise

Komise se skládá z předsedy, místopředsedů a dalších členů, kteří zastupují orgány a organizace způsobilé
k potřebným zásahům a k pomoci při ochraně před povodněmi. Členové komise jsou povinni zúčastňovat se
všech zasedání komise a důsledně zabezpečovat úkoly jim svěřené.
Předseda komise odpovídá za:
- činnost, práci a plnění úkolů celé komise, za včasné vykonávání všech potřebných opatření
- včasné zpracování a doplňování povodňových plánů
- přesné a včasné zprávy o průběhu povodně
- jmenuje a odvolává členy pracovního štábu a dává jim pokyny
- může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení, takováto opatření předkládá dodatečně
komisi ke schválení
Místopředseda komise odpovídá za :

-

plnění všech úkolů uložených předsedou komise
plnění všech povinností předsedy v době jeho nepřítomnosti s přenesenou pravomocí předsedy komise

Tajemník komise odpovídá za :
- organizační zabezpečení jednání komise
- vedení všech písemností komise
Členové komise :
- plní úkoly dle usnesení komise a povodňových plánů
2.3.1.3

Zabezpečení činnosti komise

Činnost komise zabezpečuje Městský úřad Svitavy.
2.3.1.4

V době mimo povodeň

V době mimo povodeň je povodňovým orgánem ORP vodoprávní úřad Městského úřadu Svitavy, který vydává
příkazy na ochranu před povodněmi formou správního rozhodnutí.
2.3.2

Povodňové komise obcí

Povodňovou komisi obce může zřídit obecní rada, jinak tuto činnost zajišťuje sama. Předsedou povodňové
komise je starosta obce. Další členy pak starosta jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a
právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP. Povodňové komise obcí jsou uvedeny zde.
2.3.3

Povodňová komise kraje:

Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je její předsedou. Povodňové komise ucelených povodí jsou
podřízeny ústřední povodňové komisi. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu,
příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření,
popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému
orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi, řídí a
koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.
Složení povodňové komise Pardubického kraje
Předseda komise
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

466 026 113

Místopředseda komise
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

466 026 120

Tajemník povodňové komise
Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

466 611 350

Členové komise
Ing. Aleš Boňatovský, vedoucí oddělení krizového řízení

466 026 173

Mjr. Mgr. Aleš Černohorský, náměstek krajského ředitele HSZ Pardubického kraje

950 570 160

Ing Jaroslav Folprecht, ředitel úřadu Pardubického kraje

466 026 384

Ing. Miroslav Foltýn, Povodí Moravy, s.p.

541 637 637

Ing. Jana Hroudová, vedoucí odd. vodního hospodářství odboru životního prostředí a
zemědělství Pardubického kraje

466 026 512

Ing. Milan Kvapil, Povodí Labe, s.p. Pardubice

466 868211

Ing. Miroslav Němec, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

466 052 710

Mjr. Vlastimil Polívka, KVV Pardubice

973 243 231

Ing. Tomáš Sajdl, Lesy ČR, Hradec Králové

495 860 270

RNDr. Zdeněk Šiftař, ČHMÚ pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11 Hradec
Králové - Svobodné Dvory

495 705 010

MUDr. Antonín Vykydal, KHS Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice

466 531 930

Plk.Mgr. Jan Záhorský, Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje

974 561 290

