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Záznamy o přezkoumání a schválení PP

Datum

Přezkoumání,doplnění,schválení
(číslo přílohy,kde byla změna,
doplnění provedeno)

Jméno

-

podpis

Předkládací orgán

Schvalovací orgán

03/2003

Schválení povodňového plánu ORP

OŽP MěÚ SY

povodňová
ORP

komise

07/2003

Zapracování připomínek Povodí Moravy OŽP MěÚ SY
s.p., Brno
ze dne 28.4.2003

povodňová
ORP
18.8.2003

komise

07/2003

Zapracování připomínek Povodí Labe s.p., OŽP MěÚ SY
Hradec Králové
ze dne 30.4.2003

povodňová
ORP
18.8.2003

komise

02/2004

Aktualizace spojení na členy povodňové OŽP MěÚ SY
komise ORP

povodňová
ORP
27.1.2004

komise

05/2005

Aktualizace spojení na členy povodňové OŽP MěÚ SY
komise, odvolání a jmenování nového
člena PK
____________________________
_______________

povodňová
komise
ORP
23.5.2005
_______________

Aktualizace spojení na členy
Povodňové komise, odvolání a
Jmenování nového člena PK
____________________________

OŽP MěÚ SY

povodňová komise
ORP
21.02.2006
_______________

02/2007

Aktualizace spojení na členy
Povodňové komise, odvolání
a jmenování nového člena komise

OŽP MěÚ SY

povodňová komise
ORP
08.06.2007

06/2007

Ověření souladu PP obcí

OŽP MěÚ SY

OŽP MěÚ SY

______
02/2006
______

_______________

Aktualizace dat bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou aktualizace. Aktualizace složení
povodňových komisí v editoru dat se navrhuje provádět 1x ročně. V případě potřeby bude provedena aktualizace

povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po
výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými dešti, dlouhotrvající a vydatné deště). Aktualizaci povodňových komisí si
budou zajišťovat povodňové komise kraje a ORP. Povodňový orgán ORP je povinný udržovat povodňový plán
aktuální. Vzhledem k tomu, že obce nebudou mít dPP, nejsou povinny udržovat aktuálnost databáze POVIS.
Aktualizaci povodňových komisí obcí ve svém správním obvodu bude v Editoru dat dPP zajišťovat ORP.
Aktualizace vložených mapových vrstev se navrhuje provádět 2x ročně. Aktuálnost mapových podkladů či dat
z centrálních zdrojů bude zajišťovat kraj, oddělení GIS, protože budou data uložena na mapovém serveru kraje.
Neprodleně při zjištění změny dat se provede i změna záznamu v dPP, což se týká rovněž údajů vkládaných do
Editoru dat dPP – např. doplnění nově stanovených záplavových území a z toho vyplývající aktualizace
ohrožených objektů. V případě zjištění změn u dalších objektů dPP bude provedena aktualizace Krajským
úřadem dle zpracované metodiky v co nejkratším termínu. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a
po vložení těchto dat do Editoru bude po exportu dat z editoru provedena aktualizace dPP. O aktualizaci na
serveru kraje a v dPP Pardubického kraje bude vedena historie změn.

