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TITULNÍ LIST
Povodňový plán pro Obec Statenice
Kraj:
Katastrální území:
Vodní toky:

Středočeský
Statenice
Únětický potok
a bezejmenné vodoteče

Odborné stanovisko správce toku a povodí k PP dle § 82,83 zák. 254/2001 Sb.
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
viz část E – Dokumenty

Datum:
Schválení povodňového plánu :
Starosta obce Statenice :
Datum :

…………………………………..
podpis

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem území rozšířené
působnosti dle § 79 odst. 7 zák. 254/2001 Sb.
Úřad ORP (OŽP MěÚ Černošice)
Datum:
……………………………………..
podpis
Datum zpracování PP :

duben 2012

Sestavil:

SVIP – sdružení projektantů a geodetů
Ing. Zdeněk Viták, projektant
Makovského 1340, 163 00 Praha 6

Platnost:

Aktualizace:

5 roků tj. do r. 2017,
poté celková revize a prodloužení platnosti
„B - Věcná část“ – při výrazných změnách
„C – Organizační část“ – 1x ročně prověřit
„D – Přehled spojení“ -1x ročně, vždy v lednu

Záznamy o prověrkách a aktualizaci:
Potvrzení o provedené revizi nebo prodloužení platnosti:

Datum Revidoval/podpis Všem držitelům PP předán obsah revize:
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Aktualizované části PP popsat v Povodňovém záznamníku a údaje opravit ve všech výtiscích PP !

Rozdělovník :
Výtisk č.1

Obecní úřad Statenice

Převzal : …………………………

Výtisk č.2

Obecní úřad Statenice

Převzal : …………………………

Výtisk č.3

Městský úřad Černošice ORP Převzal : …………………………

Výtisk č.4

Převzal : …………………………

Zpracováno pro : Obecní úřad Statenice
Statenická 23
252 62 Horoměřice
tel. 220 970 418

www.statenice.cz
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Abecední seznam zkratek použitých v textu povodňového plánu :
AZZÚ – aktivní zóna záplavového území
CO – Civilní obrana
CPP ČHMÚ – Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
ČK – Červený kříž
ČOV – Čistírna odpadních vod
GIS – Geografický informační systém
HP – Hlásný profil
HZS – Hasičský záchranný sbor
IZS – Integrovaný záchranný systém
KHS – Krajská hygienická stanice
KÚ – Krajský úřad
KVS – Krajská veterinární správa
LČR – Lesy České republiky
MěÚ – Městský úřad
MVK – Místo vizuální kontroly
MŽP ČR – Ministerstvo Životního prostředí České republiky
MZ ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
ORP – Obec s rozšířenou působností
OÚ – Obecní úřad
PK – povodňová komise
PK ORP – Povodňová komise obce s rozšířenou působností
PP ČR – Povodňový plán České republiky
PS – požární stanice
PŠPK – Pracovní štáb povodňové komise
RPP ČHMÚ – Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
SPA – Stupeň povodňové aktivity
SSHR – Státní správa hmotných rezerv
SÚS – Správa a údržba silnic
TBD – Technicko-bezpečnostní dohled
ÚP – Územní plán
ÚPK –Ústřední povodňová komise
VD – Vodní dílo
VN – Vodní nádrž
VD TBD – organizace „Vodní díla – Technickobezpečnostní dohled“ pověřená výkonem
TBD na vodních dílech I. A II. Kategorie
VHD – Vodohospodářský dispečink
VZ – Vodní zákon
ZÚ – Záplavové území
ZZS – Záchranná zdravotnická služba
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ÚVODNÍ ČÁST
Dle §71 se povodňovými plány rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných
a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu,
organizaci a přípravu zabezpečovacích prací apod.
Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci
činností v době povodňové situace a pro řízení zabezpečovacích a záchranných opatření
v době povodně ve správním území obce Statenice.
Navazuje na vyšší povodňový plán ORP města Černošice, jako úřadu III. stupně. Obsahuje
způsob získávání informací o nebezpečí povodně, vývoji povodně, organizaci
zabezpečovacích a záchranných prací. Dále obsahuje způsob včasné aktivizace hlídkové
služby a pracovních čet pro zabezpečovací práce ve správním území, jakož i o možnostech
vyžádání spolupráce povodňových orgánů a dalších účastníků povodňové ochrany.
Opatření pro ochranu před povodněmi jsou vztaženy k ohrožení obce především přívalovými
srážkami v zájmové ploše.
V situaci, kdy povodeň přesáhne možnosti PK obce Statenice, na její žádost přechází řízení na
IZS, resp. HZS, stanici Roztoky jakožto výkonnou složku. Činnost je určena Krizovým
plánem ve smyslu zák. 239/2000 Sb. a 241/2000 Sb.

1. Základní pojmy
- viz. hlava IX (§ 63-75) zákona 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon – VZ)
Ochrana před povodněmi (§63 VZ)
Jsou to opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů
prováděná především systematickou prevencí. Je zabezpečována příslušnými povodňovými
orgány podle povodňových plánů. Zákon ukládá fyzickým i právnickým osobám povinnost
přispět na základě příkazu PK osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před
povodněmi. Tato povinnost je omezena pouze na období povodně.
Povodně (§64 VZ)
Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda nemůže přirozeným způsobem odtékat nebo je její
odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavování území při soustředěném odtoku
srážkových vod.
Zákon rozděluje povodně na přirozené povodně vzniklé z přirozených příčin a povodně
zvláštní, vzniklé poruchami vodních děl.
Přirozená povodeň
Povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území nebo
situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány zejména při
dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci, déle trvajících vydatných dešťových srážkách, příp. prognóze nebezpečí
intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání sněhové nebo ledové pokrývky,
nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů.
Zvláštní povodeň
Povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu
vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa
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vzdouvacího vodního díla, poruše hradicích konstrukcí výpustných zařízení vodních děl nebo
nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla.
Povodňová opatření (§65 VZ)
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou :
• stanovení záplavových území
• vymezení směrodatných limitů SPA
• povodňové plány
• povodňové prohlídky
• příprava a činnost hlásné a hlídkové služby
• příprava účastníků povodňové ochrany
• vyklízení záplavových území apod.
Opatření za povodně jsou :
• řízené ovlivňování odtokových poměrů
• povodňové zabezpečovací práce
• povodňové záchranné práce
• zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní
Důležité jsou povinnosti vlastníků staveb v korytech vodních toků a staveb sousedících
s koryty vodních toků, které nejsou VD. Vlastníkům se ukládá udržovat stavby v řádném
stavu tak, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod.
Záplavová území (§66 VZ)
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené
povodně zaplavena vodou. Dle § 2 Vyhl.236/2002 Sb. jsou tato území vymezená záplavovou
čarou, tj. křivkou spojující okraje zaplaveného území (průsečnice vody se zemským
povrchem). Území, které je ve smyslu tohoto povodňového plánu zaplavováno návrhovým
průtokem Q100 slouží pouze pro potřeby tohoto povodňového plánu a nebylo vymezeno a
stanoveno vodoprávním úřadem
Aktivní zóna záplavového území – AZZÚ (§67 VZ, Vyhl.236/20002 Sb.)
Území jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně
ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.
V AZZÚ se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou VD, jimiž se
upravuje vodní tok. Důvodem je zachování volného území pro neškodný odtok povrchových
vod při povodni a zabránění možného znečištění těchto vod.
Stupně povodňové aktivity - SPA (§ 70 VZ)
SPA vyjadřují míru povodňového ohrožení pro určité území a jsou vázány na směrodatné
limity vodních stavů hlásných profilů. Můžou být vázány i na výšku srážek. Vyjadřují se
3stupni (stav bdělosti, pohotovosti a ohrožení).
Povodňové prohlídky (§72 VZ)
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány (PK) ve spolupráci s vlastníky
nemovitostí v záplavovém území, a to nejméně 1x ročně.
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Předpovědní a hlásná povodňová služba (§73 VZ)
Předpovědní povodňovou službu (PPS) pro účely včasné informace o nebezpečí povodně
zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. PPS
informuje povodňové orgány o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji.
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace pro varování obyvatelstva v místě
očekávané povodně a v místech ležících níže po toku. K zabezpečení hlásné povodňové
služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.
Vlastníci VD jsou povinni informovat o nebezpečí zvláštní povodně kromě povodňových
orgánů i Hasičský záchranný sbor České republiky. V případě nebezpečí z prodlení je
povinnost vlastníka VD varovat přímo ohrožené fyzické a právnické osoby.
Povodňové záchranné práce (§74 VZ)
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technický a organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů i
majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.
Povodňové zabezpečovací práce (§75 VZ)
Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků.
Nebezpečí povodně
Situace určené povodňovými plány, povodňovými orgány, popřípadě situace tak označené
předpovědní povodňovou službou (upozornění nebo výstraha Českého hydrometeorologického ústavu) nebo vyvolané reálnou situací na toku.
Začátek a konec povodně (§78 VZ)
Začátek povodně z hlediska předpisů a hlediska činnosti povodňových orgánů je dán
vyhlášením min. 2. SPA (stav ohrožení). Právní konec povodně je určen ukončením 2.SPA.
Pro samostatné nemovitosti vyhlašuje a odvolává povodeň příslušný povodňový orgán.
O vyhlášení a odvolání povodně povinně informuje subjekty uvedené v PP a vyšší povodňový
orgán.
Povodňové orgány (§77-81 VZ)
Povodňové orgány zabezpečují řízení ochrany před povodněmi dle schválených povodňových
plánů.
V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány :
a) orgány obcí
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností
c) krajské úřady
d) Ministerstvo životního prostředí
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány :
a) povodňové komise obcí
b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností
c) povodňové komise ucelených povodí
d) Ústřední povodňová komise
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2. Použité podklady pro vypracování PP
Právní předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném
znění
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon ČNR č. 105/1991 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky (včetně všech změn a doplnění)
Vyhláška MZ ČR č. 470/2001 Sb. ve znění novel č.333/2003 Sb. a č.267/2005 Sb., kterou
se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků
Vyhláška MZ ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Vyhláška MZ ČR č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD
Vyhláška MZ ČR č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování
záplavových území
Metodický pokyn MŽP č. 14/září 2005 ČSR k zabezpečení hlásné a předpovědní
povodňové služby
Metodický pokyn MŽP č.7/červenec 2000 – Stanovení zvláštních účinků za povodní a
jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn MŽP č.15/září 2005 – Zpracování plánu ochrany území pod VD před
zvláštní povodní

Právní předpisy pro krizové řízení
• Zákon č.2/1969 Sb. O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
• Zákon č.129/2000 Sb. O krajích (krajský úřad), v platném znění
• Zákon č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), v platném znění
• Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění
• Zákon č.239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému, v platném znění
• Zákon č.219/1999 Sb. O ozbrojených silách ČR, v platném znění
• Metodický pokyn MV (PO 365/IZS-2004), kterým se stanoví některé podrobnosti a
doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje,
okresu a obce

Technické podklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odvětvová technická norma vodního hospodářství (TNV) 75 2931 „Povodňové plány“
Vodohospodářská mapa v měř. 1 . 50.000, listy 12-23 Kladno a 12-24 Praha
Základní mapa v měř. 1 : 10.000, listy 12-42-19, 12-42-20, 12-42-24 a 12-42-25
Státní mapa odvozená v měř. 1 : 5.000
Katastrální mapa v měř. 1 : 2.880
Ortofotomapa v měř. 1 : 1.000
Základní hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ Praha
Technicko provozní evidence Únětického potoka (SVIP 03/2012)
Dokumentace k vyhlášení záplavového území Únětického potoka (SVIP 03/2012)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spisové materiály týkající se MVN na území obce
Spisové materiály týkající se úpravy toků na území obce
TNV 75 2102 Úpravy potoků
TNV 75 2103 Úpravy řek
ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží
TNV 75 2131 Odběrné a\ výpustné objekty na vodních tocích
TNV 75 2303 Jezy a stupně
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
TNV 75 2415 Suché nádrže
TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích
TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl
ČSN 75 2911 Vodní značky
TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků
TNV 75 2932 Navrhování záplavových území
TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni

3. Geodetický výškový systém
Pro výškové údaje použité v povodňovém plánu je použit výškový systém Baltský po
vyrovnání – Bpv.
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A. Věcná část
Úvod
Vodní tok:
Únětický potok ve správě Povodí Vltavy s.p.
Malé vodní nádrže napouštěné z Únětického potoka:
Retenční nádrž p.č. 216/59 (f. Ballymore Statenice s.r.o.)
MVN na p.č.221/13 (Švarc Jiří a Švarcová Irena)
Areál rybochovných zařízení Černý Vůl (Plecitý Stanislav Mgr.)
Příslušný vodoprávní úřad:
Odbor životního prostředí, Městský úřad Černošice
Příslušné související povodňové komise:
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Černošice
Povodňová komise Tuchoměřice
Povodňová komise Přední Kopanina
Povodňová komise Únětice
Mapa obce Statenice a okolí:
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1. Charakteristika zájmového území
1.1. Charakteristika území
Obec Statenice se nachází v údolí Únětického potoka cca.11 km severozápadně od
hl.m.Prahy. Jedná se o obec s cca.1000 obyvateli. K obci Statenice (jihozápadní část katastru)
patří navíc osada Černý Vůl (severozápadní část katastru Statenic).

Letecký pohled na osadu Černý Vůl

Letecký pohled na Statenice

V nedávné době došlo k výstavbě komplexu Statenický mlýn v centru obce Statenice. Plánuje
se další výstavba v několika lokalitách. Rozloha katastrálního území Statenice činí 395 ha.
Administrativně leží obec v okrese Praha západ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí
s rozšířenou působností je město Černošice.

1.2. Charakteristika podnebí
Podnebí je mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou. Průměrný dlouhodobí úhrn
srážek je 560mm ročně.

1.3. Charakteristika území z hydrologického hlediska
Zájmové území obce leží v povodí Únětického potoka (č. hydrol. pořadí 1-12-02-012, plocha
34,9 km2), který je pravostranným přítokem řeky Vltavy v ř.km 22,5. Od ústí do Vltavy až k
silničního mostku v osadě Černý Vůl je Únětický potok pstruhovým revírem ČRS s možností
rybolovu (403 008 – Únětický potok).
Stručný popis trasy Únětického potoka s hydrologickým posouzením:
Únětický potok přichází na katastr obce Statenice narovnanou trasou podél Malého a Horního
Únětického rybníka. Na začátku katastru od ř.km 5,5 Únětického potoka jde koryto podél
nové levostranné průmyslové zóny Černého Vola (f. Panflex apod.). Přilehlé okolí pravého
břehu potoka tvoří zalesněná stráň, na levé části se rozkládají průmyslové objekty. Břehy jsou
zpevněné kamennou rovnaninou se sklonem 1:1, šířkou ve dně 2 m a hloubkou cca.1,5 m.
Extravilán obce končí u rozdělovacího objektu pro napouštění levostranného areálu
rybochovného zařízení navazující na areál Zahradnictví Černý Vůl. Niva je v extravilánu
mělká a široká, spíše vlhčí, zarostlá stromy a křovinami.
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V extravilánu až do ř.km 6,05 dochází především k levostrannému vybřežování cca. od
průtoku Q20 (rozsah zátopy je patrný v grafické části PP).
Intravilán obce začíná nad rozdělovacím objektem pro napouštění rybochovného zařízení
Černý Vůl. Mezi osadou Černý Vůl a intravilánem Statenic protíná trasa silnici č.240
(Horoměřice – Velké Přílepy) kapacitním klenbovým mostem M4 (značení dle TPE
Únětického potoka). Nad ním protéká potok zaploceným úsekem, kde je v ř.km 6,391
nevhodně osazen rozdělovací objekt pro napouštění boční MVN (původně i odběr pro mlýn).
Dále jde koryto v min. podélném sklonu a rychlost proudění vody je nízká - naprosto převládá
akumulační režim. Trasa jde v přímé až k nové zástavbě Statenic v ř.km 6,567, kde je nově
pravostranně vyústěn odpad od nově postavené RN Statenický Mlýn.
K vybřežování koryta v úseku nad silničním mostkem M4 dochází především levostranně od
cca. Q20 do okolních zahrad (ř.km 6,180-6,500). Vlivem nevhodně osazeného rozdělovacího
objektu v ř.km 6,391 a minimálního sklonu nad ním dochází k častému zazemňování koryta.
Poté jde narovnaná trasa s oblouky velkých poloměrů intravilánem obce Statenice, kde
v nedávné době proběhla výstavba v bezprostředním okolí Únětického potoka (ř.km 6,6007,150, především pravostranně). Z objektů byl nově vybudován silniční mostek M5 u
restaurace Statenický Mlýn v ř.km 6,955 a rozdělovací objekt pro napouštění retenční nádrže
Statenický Mlýn (ř.km 7,009). Nad novou zástavbou jde trasa mezi silničními mostky M6 a
M7 v souběhu s ulicí U Potoka. Voda proudí střední rychlostí, převažuje transportní režim.
Břehy jsou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene asi do výše 0,5 m, dno je
ponecháno přirozené, nezpevněné.
V prostoru nové zástavby v centru Statenic i podél ulice U Potoka dochází k vybřežování
pouze pomístně při průtoku Q100 (rozsah zátopy je patrný v grafické části TPE).
V závěru úseku podél intravilánu obce Statenice jde trasa údolím pod zámkem v Statenicích,
kde pravostranně probíhá v současnosti sanace skládky v bývalé zámecké zahradě Parádnice.
Nad ní Únětický potok teče v téměř rovném korytě, oblouky se vyskytují spíše sporadicky,
v minulosti došlo zřejmě k narovnání toku. Břehy ani dno nejsou opevněné nebo je staré
opevnění skryto pod nánosem splavenin. Rychlost vody v tomto úseku je totiž značně nízká
(sklon cca.0,3%), proto převažuje akumulační režim toku.
Nad silničním mostkem pod zámkem v konci úseku dochází především k levostrannému
vybřežování od průtoku cca.Q10 do okolních zatravněných pozemků.
V západní části (extravilánu) podél fotbalového hřiště TJ Sokol Statenice končí katastr nad
kapacitním mostkem M7 v chatové osadě pod Kopanským mlýnem.
K vybřežování koryta v úseku podél fotbalového hřiště dochází oboustranně od cca. Q20.
Pravostranně je při průtoku Q20 zaplavena celá plocha hřiště. Vlivem minimálního sklonu v
úseku dochází i k častému zazemňování koryta. V konci úseku u chatové osady dochází
k vybřežování toku cca. od průtoku Q50 (rozsah zátopy je patrný v grafické části PP).
Nad chatovou osadou v katastru obce Tuchoměřice se na levém břehu rozprostírá areál
v současné době rekonstruovaného Kopanského mlýna a na pravém se vzdouvá příkrý svah
porostlý lesem. V nedávné době došlo k rekonstrukci Kopanského rybníka, jehož součástí
byla i oprava rozdělovacího objektu a zkapacitnění cestního přejezdu P8.
Nad Kopanským rybníkem začíná Únětický potok opět přirozeně meandrovat. Rychlost toku
je nízká s výrazným akumulačním charakterem, zejména před rozdělovacím objektem
Kopanského mlýna. V lužním lesíku, na místě soutoku s Kopaninským potokem v ř.km 8,899
zaúsťuje do Únětického zprava řada bezejmenných přítoků z lesa.
Koryto podél Kopanského rybníka po jeho rekonstrukci převede až do ř.km 8,780 průtok
Q100. K vybřežování koryta dochází až v úseku pod soutokem s Kopaninským potokem.
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2. Vodní toky a vodní díla
2.1. Vodní toky
Únětický potok
ČHP:
Typ:
Prameniště:
Odtok z povodí :
Přítoky :

1-12-02-012 (8,990 km2)
drobný vodní tok ve smyslu Vyhl. 470/2001 Sb.
západně od obce Kněževes
východně směr Roztoky
ř.km 5,734 levostranné zaústění přítoku bezejmenné vodoteče
ř.km 6,198 pravostranné zaústění odpadu od bývalého mlýna
ř.km 7,645 levostranné zaústění přítoku od bezejmenné vodoteče
ř.km 8,252 pravostranné zaústění odvod. příkopu z lesního
Vodní díla :
ř.km 5,960-6,010 – rybochovné zařízení Černý Vůl na p.č.463/11
ř.km 6,280-6,320 – boční MVN na p.č.221/13 v zaplocené nem.
ř.km 6,960-7,000 – boční retenční nádrž Statenický Mlýn
Recipient:
Vltava
Délka toku:
13,13 km
Z toho v zájmovém území: 2,935 km (ř.km 5,465 – 8,400)
Úprava toku v zájmovém úseku: lichoběžníkový profil
dvojitý lichoběžníkový profil
přírodní koryto bez opevnění

2.2. Vodní díla napájená Únětickým potokem
2.2.1. Retenční nádrž Statenický Mlýn na p.č.216/59 v k.ú. Statenice
Typ VD:
- pravostranně ležící boční retenční nádrž
Umístění VD :
- ř.km 6,96-7,00 Únětického potoka
Technické údaje VD (dle PMŘ) :
zatopená plocha – 1253 m2
zásobní objem při Hn – 1700 m3
retenční prostor – 125 m3
kóta normální hladiny Hn – 250,37 m n.m.
maximální hladina Hmax – 250,47 m n.m.
povolený odtok z MVN při naplnění – 10 l/s
minimální průtok z hlediska okysličení vody
– 3 l/s
Funkční objekty VD :
- rozdělovací (vzdouvací a odběrný objekt)
na Únětickém potoce v ř.km 7,01 (foto č.1)
- nátokový objekt s hradítkem pro regulaci
přítoku (foto č.2)
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- odtokový objekt (umožňuje řízený odtok
do odvodňovacího příkopu, který je
vyústěn v ř.km zpět do Únětického
potoka – foto č.3)
Vlastník VD: Ballymore Statenice s.r.o.
Na Příkopě 31, Praha 1
Provozovatel VD: STRABAG Property
and Facility Services a.s.
Na Strži 65, Praha 4, tel. 261 141 041

2.2.2. Boční MVN v zaploceném úseku Unětického potoka na p.č.221/13 v k.ú. Statenice
Typ VD:
- pravostranně ležící boční malá vodní
nádrž
Umístění VD:
- ř.km 6,28-6,32 Únětického potoka
Technické údaje VD :
zatopená plocha – 600 m2
zásobní objem při Hn – 500 m3
kóta normální hladiny Hn – 250,37 m n.m.
Funkční objekty VD :
- rozdělovací (vzdouvací a napouštěcí
objekt) na Únětickém potoce v ř.km 6,39
(foto č.4), stupeň s hradítkem a napouštěcí
potrubí PVC 300
- výpustné zařízení (požeráková výpust
s výpustným potrubím PVC 300
vyústěným v ř.km 6,29 do Únětického
potoka (foto č.5)
Vlastník a provozovatel VD : Švarc Jiří,
Račanská 201, Statenice, tel. 602 341 323

2.2.3. Rybochovné nádrže Černý Vůl na p.č.463/11 v k.ú. Statenice
Typ VD:
- bočně položený areál rybochovných nádrží napájených Únětickým potokem (povolený
odběr 2l/s), 3 rybochovné obdélníkové zemní nádrže
(nádrž č.1 - 30 x 21,8m, nádrž č.2 - 23,4 x 15,0 m, nádrž č.3 - 22,6 x 13,0 m)
Umístění VD : ř.km 5,96-6,01 Únětického potoka (vzdouvací objekt v ř.km 6,05)
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Technické údaje VD:
Rybochovná nádrž č.1 (foto č.6)
- zatopené plocha 510 m2
- zásobní objem 510 m3
- průměrná hloubka 1,0 m
- provozní hladina 243,42 m n.m.

Rybochovná nádrž č.2 (foto č.7)
- zatopená plocha 210 m2
- zásobní objem 210 m3
- průměrná hloubka 1,0m
- provozní hladina 243,22 m n.m.

Rybochovná nádrž č.3 (foto č.8)
- zatopená plocha 230m2
- zásobní objem 300m3
-průměrná hloubka 1,3m
- provozní hladina 243,22 m n.m.

Celková zatopená plocha nádrží . . . . . 950 m2 (510 m2 + 210 m2 + 230 m2 )
Celkový zásobní objem nádrží . . . . 1020 m3 (510 m3 + 210 m3 + 300 m3 )
Funkční objekty VD
- rozdělovací objekt (vzdouvací a odběrný
objekt), vzdouvací objekt - hradící stěna se
stavítkem a napouštěcí potrubí s česlovou
stěnou (foto č.9)
Délka přelivné hrany vzdouvacího objektu . .
. . 4,5 m
Kóta zahrazení hradítek-243,96 m n.m.
(stavítko na úrovni 243,99 m n.m.)
Kóta vodní značky (cejchu) pro dodržování
MZP . . . . 243,98 m n.m.
Kóta vodní značky (cejchu) pro vyhražení objektu při povodni. . . . 244,16 m n.m.
- napouštěcí potrubí a rozvod vody (napouštěcí potrubí a rozvody vody z trub JS 125)
Povolený odběr vody . . . . max. 2 l/s
- vypouštěcí zařízení (odpadní potrubí JS 200 d.75m a výpustný objekt do Únětického potoka
(boční výusť JS 200 s česlovou stěnou) v ř.km 5,90
- 18 -

Povodňový plán Obce Statenice – stav k 1.4.2012
SVIP Praha, Makovského 1340, 163 00 Praha 6, tel.235325948 e-mail: svippraha@volny.cz
Vlastník VD: Plecitý Stanislav Mgr., Únětická 146, Statenice
Provozovatel VD:
Rybochovná nádrž č.1,2 - Plecitý Stanislav Mgr., Únětická 146, 252 16 Statenice,
tel. 724 102 018
Rybochovná nádrž č.3 – Ing. Miroslav Zápotočný, f.TREES, Únětická 146, 252 16 Statenice,
tel. 736 480 481

2.3. Další díla mající vliv na povodně
Dešťová kanalizace
Vlastník – Obec Statenice
Provozovatel – Obec Statenice
Jedná se o jednotlivé úseky kanalizačních sběračů, popř. otevřených zpevněných koryt a
příkopů, které jsou zaústěny do Únětického potoka.
Vyústění dešťových vod :
V16 (ř.km 5,842) – levostranné zaústění odpadu od rybochovného zařízení Černý Vůl
V17(ř.km 6,177) – vyústění dešťové kanalizace
V18 (ř.km 6,283)– vyústění výpusti boční MVN
V19 (ř.km 6,567) – pravostranné zaústěné odpadu od retenční nádrže Stateninský Mlýn
V20 (ř.km 6,955) – oboustranné vyústění PVC 100 u vtoku do M5
V21 (ř.km 7,174) - vyústění dešťové kanalizace
V22 (ř.km 7,203) – levostranné vyústění dešťové kanalizace
V23 (ř.km 7,565) - pravostranné vyústění dešťové kanalizace
V24 (ř.km 7,580) – pravostranné vyústění dešťové kanalizace
V25 (ř.km 8,368)– levostranné vyústění odpadu ČOV a MVN Kopanský Mlýn
Dle Územního plánu Statenic se počítá s výstavbou dešťových retenčních a usazovacích
nádrží v lokalitě Bousovský (viz. snímek ÚP).

Navíc se dle informací obce plánuje výstavba suchého poldru v lokalitě S1 Pod Višňovkou.
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Splašková kanalizace
V současné době jsou v obci vybudovány dva hlavní kanalizační sběrače, které svádějí
splaškové vody do čerpací šachty, ze které jsou čerpány do Únětic a dále vedeny gravitačně
kanalizačním sběračem DN 400 v délce 2300m Tichým Údolím na ČOV Roztoky.
S ohledem na to, že všechny vody ze stoky jsou čerpány bylo třeba, aby celý kanalizační
systém byl naprosto vodotěsný a nedocházelo k zatékání balastních vod a jejich následnému
čerpání. Z těchto důvodů byl zvolen systém BOCR, u něhož je předpoklad celkové
vodotěsnosti.
Majitelem kanalizace je Obec Statenice. Provozovatelem kanalizace je 1. Vodohospodářská
společnost s r.o. se sídlem Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy, jednatel Ing. Aleš.
Stav odkanalizování obce a plán výstavby nových sběračů :
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2.4. Významné objekty na tocích
Únětický potok (staničení a názvy objektů jsou převzaty z TPE Únětického potoka)
Název obj.
Rozdělovací
objekt R7

ř.km

Lokace

6,051 Nad areálem
rybochovného
zařízení
v Černém
Vole

Popis

Stav - fotodokumentace

vzdouvací a
napouštěcí
objekt
(stavidlo)
rybochovného
zařízení

foto vzdouvacího objektu proti vodě
Lávka L17

6,128 Pod silnicí
v lokalitě
Černý Vůl

Betonová
lávka (na bet.
opěrách)
s oboustr.
ocelovým
zábradlím

foto proti toku na výtokovou část
Silniční
klenbový
mostek M4

6,177 Silnice
II.třídy č.
Horoměřice Kralupy

Klenbový
betonový
mostek přes
silnici

foto vtokové části klenbového mostku
Mostek P7
6,391 Betonový
nad
přejezd mezi
rozdělovacím
ulicemi Stateobjektem R8
nická a V Lukách,
rozdělovací
objekt v
zaploceném
úseku potoka

Panelový
přejezd a
vzdouvací
objekt MVN

foto vzdouvacího objektu, v pozadí mostek P7
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Klenbová
lávka L20

6,474 Zpřístupnění
severní části
nemovitosti
č.p.224 ve
vlastnictví
PhDr. Evy
Kolthofové

Klenbová
lávka
k zaplocené
nemovitosti
č.p.224

foto klenbové lávky
Nový silniční
mostek ve
Statenicích

6,955 Asfaltová
komunikace
podél

Nový
kapacitní
rámový
betonový
mostek
s ocelovým
zábradlím

foto vtokové části mostku
Rozdělovací 7,009
objekt R9 pro
napouštění
retenční
nádrže

Vzdouvací a
napouštěcí
objekt
retenční
nádrže
Statenický
Mlýn

foto vzdouvacího prahu
Silniční
mostek M6
v centru
Statenic

7,202

Rámový
mostek
s kamennými
opěrami
a ocelovým
zábradlím

foto vtokové části mostku
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Lávka pro
pěší L21
v ulici

7,456

Ocelová
šikmá lávka
(na bet.
opěrách)
s betonovou

foto na lávku po tokuj
Klenbový
silniční
mostek M7
pod zámkem

Ocelová
lávka L24
nad stupněm
S19 u
fotbalového
hřiště

7,575

8,037

Betonový
klenbový
mostek,
průtočný
profil pod
klenbou
z kam.
dlažby, u
vtoku 2
chráničky IS

foto výtokové části silničního mostu

Ocelová
lávka nad
stupněm

foto proti toku na stupeň a lávku
Silniční
8,230
mostek M8
pod
Kopaninským
mlýnem

Trámový
betonový
mostek
s chráničkou
IS u výtoku

foto vtokové části silničního mostu
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3.

Správce vodního toku

Správcem Únětického potoka je : Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

4.

Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje
Tok: Únětický potok (základní hydrologické údaje byly převzaty z TPE Únětického potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-012
Profil toku 1:
ř.km 6,18 (vtok do silničního mostku M4
v Černém Vole)
plocha povodí 31,478 km2
N-leté průtoky

N
QN (m3/s)

1
1,5

2
2,6

5
4,8

10
7,1

20
9,8

50
14,3

100
18,5

5
4,7

10
6,8

20
9,4

50
13,8

100
17,8

5
4,5

10
6,5

20
9,0

50
13,1

100
17,0

Profil toku 2:
ř.km 7,20 (vtok do silničního mostku M6 ve
Statenicích)
plocha povodí 29,353 km2
N-leté průtoky
N
QN (m3/s)

1
1,4

2
2,5

Profil toku 3:
ř.km 8,23 (vtok do silničního mostku M8
pod Kopaninským mlýnem)
plocha povodí 26,795 km2
N-leté průtoky
N
QN (m3/s)

1
1,4

2
2,4

Zákres zátopového území do mapy 1 : 10 000 je v příloze č. C.3.a C.4. grafické části PP.
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5. Zařízení ke sledování vodních stavů
V zájmovém území není zřízena žádná vodoměrná stanice. Ve výše ležící obci Tuchoměřice
je z důvodu povodňové vlny od areálu Letiště Praha Ruzyně osazen monitorovací systém na
Únětickém potoce. Z těchto důvodů je více než nutné při povodňovém nebezpečí spojení s PK
Obce Tuchoměřice.

6. Značky SPA
V zájmovém území vzniká povodňové nebezpečí mimořádným objemem srážek v souvislosti
se stupněm nasycení povodí srážkami předešlými. Dle doporučení ČHMÚ je stanovení limitů
pro vyhlašování SPA možné dle spadlých srážek (vhodné pro povodí toků, s krátkou dobou
koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je
několik desítek minut až 2 hodiny).
Stupně povodňové ochrany (především 1.SPA a 2.SPA) jsou tedy vázány na množství
spadlých srážek v horní části povodí.
Získání informací o srážkách a srážkové prognózy je možné získat na RPP ČHMÚ:
tel. 244 032 258 – meteoprognóza
tel. 244 032 315 – hydroprognóza
www.chmi.cz (Hydrologie, Hlásná a povodňová služba, Aktuální informace)
Dalším zdrojem informací může být Astronomický ústav Ondřejov – tel. 323 620 111.
Limity SPA podle srážek v povodí (zdroj ČHMÚ)
Orientační limity srážek pro dosažení SPA dle ČHMÚ v mm za 24 hodin
(Období platnosti květen – říjen)
Nenasycené povodí
Nasycené povodí
1.SPA
2.SPA
3.SPA
1.SPA
2.SPA
3.SPA
SPA
srážka
40-60
60-70
nad 70
20-40
40-60
nad 60
(mm/24hod)
(orientační)
(orientační)
pozn.
Povodí nenasycené – v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm
za den).
Povodí nasycené – větší srážky v posledním období, např. 50 a více mm srážek za posledních
10 dní (nasycenost povodí můžeme hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušeností)
Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na určených
profilech v povodí (vtok do silničního mostku )!
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7. Povodňové ohrožení
7.1. Popis ohrožení
Povodňové nebezpečí vzniká při zvýšených hodnotách srážek co do intenzity nebo trvání, kdy
odtok z území způsobí přívalovou povodňovou vlnu.
Území je ohroženo jednak přirozenou povodní rozvodněním Únětického potoka, ale i splachy
z okolních zemědělských pozemků.
Cílem obce Statenice je snaha omezovat a eliminovat nebezpečí záplav. Současné aktivity se
zaměřují jednak na:
zachování dobré průchodnosti koryta potoka ve spolupráci se správcem toku Povodím
Vltavy s.p. (trvale)
usměrnění popř. omezení splavů z výše ležících pozemků. Síla splavů je omezována
opatřeními při plánované zástavbě v kritických místech – návrh nových retenčních
ploch (suché nádrže apod.) jako součást nového systému dešťové kanalizace v obci
(viz. příloha)
zabránění vnikání vody na pozemky z hlavních komunikací – z komunikací jsou
přívalové vody odváděny do dešťové kanalizace, je navržena max. možná obnova
příkopů a rigolů podél cest apod.
7.2. Ohrožená území
Záplavou Únětického potoka jsou v zájmové ploše ohroženy tyto lokality :
1) levostranné zahrady pod průmyslovým areálem f. Panflex v ř.km 5,60-5,75

2) levostranné pozemky pod ulicí U Velazu a Únětická - areál zahradnictví, sádek
(ř.km 5,75-6,05)
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3) zahrádkářské chaty nad vtokem do sil. mostku v Černém Vole (ř.km 6,20-6,40)

4) zahrady a pravostranná nemovitost č.p.224 v ř.km 6,40-6,55

5) nemovitosti podél ulice U Potoka v ř.km 7,24-7,53
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6) levostranné louky a pravostranně zahrady nemovitostí v ř.km 7,60-7,85

7) pravostranně areál fotbalového hřiště TJ Sokol Statenice v ř.km 8,00-8,13

8) chatová osada pod Kopaninským mlýnem ř.km 8,25-8,40
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Orientační zákres rizikových míst, kde může dojít k splachu z výše ležících pozemků
(místa soustředěného odtoku dešťové vody po intenzivních srážkách):

Splachy z výše ležících pozemků jsou ohroženy především nemovitosti těchto lokalit:
S1 – ulice Pod Višňovkou
(zdrojem odtoků je území
v k.ú.Horoměřice, z kterého
odtéká
propustkem
pod
silnicí a průlehem až po ulici
Pod Višňovkou – viz.foto).
Pro minimalizaci nebezpečí
při odtocích z místní komunikace je nutno čistit rošt vtoku
do propustku přes silnici!

S2 – ulice Keltská
(zdrojem případného nebezpečí jsou odtoky po místní
komunikaci, popř. z prameniště).
Obec
v lokalitě
plánuje uložení dešťové
kanalizace,
čímž
se
nebezpečí zatopení okolních
pozemků minima-lizuje.
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S3 – ulice Nad Strání, U potoka
(zdrojem je odtok vody po výše
položených místních komunikacích). Obec plánuje dokončení
dešťové
kanalizace
v této
lokalitě. Poté bude pro eliminaci
zaplavení okolních pozemků
nutno udržovat vtoky do
dešťové kanalizace.
S4 – ulice Pod Punčochou, OÚ
(zdrojem nebezpečí jsou odtoky
z lesních cest a místních kom.).
Pro eliminaci nebezpečí zaplavení níže ležících pozemků
(dvůr OÚ a zahrada) je nutno
udržovat v čistotě především
vtok do dešť. kanal. nad silnicí.
S5 – nad Parádnicí, U Babyky
(zdrojem nebezpečí jsou odtoky
z polí).
V minulosti
došlo
k protržení meze nad Bažantnicí
a následná povod. vlna pronikla
přes les a strží soukromými
pozemky a navazujícím historickým průlehem až do prostor
Parádnice. Pro eliminaci nebezpečí nutno udržovat průtočný
profil historického průlehu.
S6 –ulice Nad Vinicí, Statenická
(zdrojem je odtok vody po cestách ke křižovatce se silnicí – ul.
Statenická). Odsud voda teče do
silničního příkopku a dále zakrytým žlabem do potoka. Pro
eliminaci nebezpečí zaplavení je
nutno
především
udržovat
v dobrém stavu sil. příkop.
S7 – ulice Skalní, Černý Vůl
(zdrojem nebezpečí jsou odtoky
z polí do rokle a dále okolo RD
č.p.91). Pro eliminaci nebezpečí
zaplavení parcely je nutné
především čištění vtoku do dešťové kanalizace
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8. Protipovodňová opatření
Pro zmírnění povodňového nebezpečí z vodoteče Únětického potoka slouží především
retenční prostory výše ležících poldrů (Tuchoměřický a Kopanský poldr), retenční prostory
MVN a inundace nivy Únětického potoka v extravilánu obcí. Při povodni je důležité
dodržovat ustanovení provozních a manipulačních řádů výše uvedených vodních děl (za
dodržování je zodpovědný provozovatel a obsluha VD).
V obci Statenice v nedávné minulosti došlo ale především k zatopením nemovitostí
v důsledku splachů z výše ležících především zemědělských pozemků. Splachy jsou jednak
důsledkem polohy obce (údolní profil), ale také nevhodnými osevními postupy na zemědělsky
obdělávaných pozemcích.
Obec Statenice se snaží omezovat a eliminovat nebezpečí výše uvedených povodňových stavů
koncepčními záměry v územním plánu, tak následně stavebními aktivitami navazujícími na
tyto záměry a na opatření z předchozích období.
K nejvýraznějším protipovodňovým zásahům patří dobudování dešťové kanalizace v obci
v součinnosti s plánovaným rozšíření zástavby obce při max. možném zachování travnatých a
zalesněných ploch v zájmovém území. Součástí těchto opatření je i návrh nových retenčních
prostorů (dešťových a usazovacích nádrží, suchých poldrů apod.)
Preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň jsou především povodňové
prohlídky, sledování předpovědní a hlásné povodňové služby, organizace hlídkové služby
apod. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kontrole funkčnosti především v rizikových
místech (kap.7). Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou
bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění
zabezpečovacích a záchranných prací, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu,
poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné
prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

9. Ohrožené objekty v záplavovém území a míry jejich ohrožení
Ohrožené objekty jsou detailně uvedeny v kap. A.15.

10. Nebezpečná místa
mostky a propustky na toku – nebezpečí ucpání vtokové části (dřevní hmota - padlé stromy,
posečená tráva z luk, balíky slámy apod.)
dešťová kanalizace v obci – nebezpečí ucpání kanalizačních šachet, vpustí i sběračů a
následné zhoršení odtoku vody z území
funkční objekty VD –
nebezpečí ucpání objektů, zatrubených odpadů od F.O. apod.

11. Záplavové území
Záplavové území (ZÚ) a aktivní zóna záplavového území (AZZÚ) ve smyslu §66 zák.
254/2001 Sb. byly vyhlášeny Vodoprávním úřadem MěÚ Černošice v r.2007. V současnosti
probíhá aktualizace ZÚ a AZZÚ správcem toku Povodím Vltavy s.p..
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12. Postup povodňové vlny
Povodňové nebezpečí vzniká při nadměrných dešťových srážkách v povodí. Na Únětickém
potoce především odtokem ze zpevněných ploch letiště Praha Ruzyně a naplněním DUN.
Pro Únětický potok nad soutokem s Kopaninským potokem na základě pravděpodobného
teoretického průběhu stoleté povodňové vlny se zde povodňové nebezpečí začne projevovat
po cca.2hod (Q5). Kulminace povodně zde nastává po cca.8hod (14,7 m3/s) – viz. hydrogram
stoleté povodňové vlny Únětického potoka.
Pro Kopaninský potok u zaústění do Únětického potoka se na základě pravděpodobného
teoretického průběhu stoleté povodňové vlny povodňové nebezpečí začne projevovat po
cca.1,5hod (Q5). Kulminace povodně zde nastává po cca.5hod (7,8 m3/s) – viz. hydrogram
stoleté povodňové vlny Kopaninského potoka.
Z výše uvedených podkladů (rychlosti postupu povodňové vlny) vyplývá nutnost sledování
předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, aby mohlo včas dojít k varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně.

13. Mechanizace a materiál pro zabezpečovací a záchranné práce
13.1. Mechanizmy a dopravní prostředky
Druh
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
Avia 30 kontejner, sklápěč (kontejnery 2 až 10 m3 do hmotnosti 3 t)
Tatra 815 S3 sólo (7 m3 / 12 t)
Tatra 815 souprava (12 m3 / 24 t)
Tatra 815 S3 velkoobjemové sólo (10 m3 / 16 t)
Tatra 815 velkoobjemová souprava (17 m3 / 26 t)
Tahač návěsů (DAF 570)
Tahač + sklápěcí návěs
Ford Transit pro převoz 8+1 osoby
Tahač + návěsový podvalník Transporta, nosnost 38 tun
Avia ADR pro rozvoz nafty 2700 litrů
STAVEBNÍ MECHANIZACE
Smykem řízený čelní nakladač Locust 903 speed s čelní zubatou, hladkou lžící,
s radlicí na shrnování sněhu
dozer KOMAT´SU 61
čelní nakladač Liebherr 544
objem lžíce 3 m3
Čelní nakladač Liebherr 564
objem lžíce 3,5 m3
Čelní nakladač Komatsu 380
objem lžíce 3,5 m3
Pásové rýpadlo Komatsu 35
Svahovací lžíce, podkopová lžíce 30, 40, 60
Kolové rýpadlo Komatsu PC130
podkopová lžíce 1,0m3
pásové rýpadlo KOMAT´SU 240
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podkopová lžíce 1,8 m3, kladivo, hydraulické nůžky s rozevřením čelistí 80 cm
pásové rýpadlo Komatsu 450
demoliční rameno s dosahem 27 m, demoliční drapák, podkop. lžíce 2,6 m3
hydraulické nůžky s rozevřením čelistí 80 cm
Kolový bagr Komatsu 200
podkopová lžíce 1,0 m3, svahovací lžíce, drapák do hloubky 9 m, objem 0,3 m3,
hydraulické kladivo
Řezačka betonu a asfaltu do hloubky řezu 15 cm
Elektrocentrála 35 kW
MOBILNÍ RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ
mobilní třídič Finlay 393
produkce 3 frakcí dle instalovaných sít, kapacita cca 200 t za hodinu
Mobilní třídíč Finlay
produkce 3 frakcí dle instalovaných sít, kapacita cca 300 t za hodinu možnost osazen
řetího síta na vstupním vybračním roštu
Mobilní bubnový třídič Finlay Trommel
produkce 3 frakcí dle instalovaných sít, kapacita cca 200 t za hodinu
mobilní čelisťový drtič BL-Pegson Metrotrak
pásový podvozek, vstupní otvor 900 x 600 mm, předtřídění pro vyšší kvalitu drcení,
kapacita cca 100 tun/hod, výkonný magnetický separátor na výstupu
mobilní čelisťový drtič Hartl POWERCRUSHER 1380 J
pásový podvozek, vstupní otvor 1300 x 800 mm, Grizzly předtřídění pro vysokou kvalitu
drcení, kapacita až 300 tun/hod, výkonný magnetický separátor na výstupu

Dále je možno využít ostatních dopravních prostředků, které jsou momentálně k dispozici
v obci.

13.2. Materiál a ochranné pomůcky
druh
Ruční nářadí (lopaty,
krumpáče, apod.)
Ruční svítilny
Lana
Motorové pily
Silniční zátarasy
Ochranné pomůcky
(rukavice, apod.)
Desinfekční prostředky
Pytle na písek s násypkou

počet

umístění
občané obce
dtto.
dtto.
dtto.
použít provizorní (krátkodobá výluka dopravy)
Obecní úřad Statenice
Obecní úřad Statenice
Obecní úřad Statenice

13.3. Pracovní síly
Pracovní čety pro spolupráci se zasahující jednotkou HZS budou v potřebném množství
ustaveny z občanů obce. V případě, že vlastní síly nepostačí, bude vyžádána pomoc
prostřednictvím vyššího povodňového orgánu – štábu Krizové rady ORP.
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14. Důležitá telefonní a jiná spojení
Důležitá telefonní a e-mailová spojení potřebná při řešení povodňových nebo i jiných situací.
Středočeský krajský úřad – odbor ŽP
MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19,
Praha 2 – Nové Město, 128 00
Vodoprávní úřad MěÚ Černošice (OŽP)

257 280 537, 257 281 111
221 982 111 (ústředna), www.mestocernosice.cz
221 982 202 (vedoucí OŽP),
pro případ havárie, povodně 724 005 981
244 032 258 – meteoprognóza, 244 032 315 –
hydroprognóza, www.chmi.cz
323 620 111, 323 649 201, www.asu.cas.cz
950846011, www.sdh-roztoky.cz
602 420 997
150
950 870 011, www.hzscr.cz

ČHMÚ RPP Praha
Astronomický úřad Ondřejov
HZS Roztoky, Máchova 449, 252 63 Roztoky
SDH Horoměřice (zásahová jednotka)
Hasičský záchranný sbor, tísňové volání
HZS Středočeského Kraje, Krajské ředitelství,
Kladno, J.Palacha 1970
Záchranná služba, tísňové volání
Územní středisko záchranné služby
Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno
Zdravotnické zařízení Horoměřice, M.Alše 267,
ordinace praktického lékaře MUDr.Jitka
Friedová
Policie ČR, tísňové volání
Policie ČR, služebna
KHS Středočeského kraje, Ditrichova 329/17,
120 00 Praha 2 – Nové Město

155
312 256 601, 731 137 011, www.uszssk.cz
220 970 404, Mudr.Friedova.sestra@seznam.cz

158
323 672 400, 323 372 400, 323 673 131
234 118 111, 234 118 284, www.khsstc.cz

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

233 066 101, 233 066 201

www.cizp.cz, e-mail:ov@phcizp.cz
Středočeská plynárenská a.s., 272 0 1 Kladno,
Saskova 1481
RWE, náměstí Starosty Pavla 1464,
272 01 Kladno
1.Vodohospodářská, Kladenská 132, 252 64
Velké Přílepy
ČEZ, Čechova 2215, Kladno
Obecní úřad Únětice
Obecní úřad Tuchoměřice, V Kněžívce 212,
252 67 Tuchoměřice
Úřad Městské části Praha – Přední Kopanina,
K Padesátníku 10, Přední Kopanina, 164 00
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Centrální vodohospodářský dispečink Povodí
Vltavy s.p.
Letiště Praha a.s., K Letišti 6/1019,
160 08 Praha 6

312 248 455, pohotovost - 1239
840 113 355, pohotovost 1239, www.rwe.cz
728 504 744, poruchy
840 840 840, poruchy 840 850 860
220 971 196, www.unetice.cz
220 951 112, 220 951 200-1
www.tuchomerice.eu
220 950 701, 220 950 016
www.prednikopanina.cz
257 099 111, 221 401 111 www.pvl.cz
pvl@pvl.cz
724067719,257329427
220 111 888
www.prg.aero.cz
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15. Soupis ohrožených objektů
Objekt
Vlastník/uživatel
Ohroženo
Soukromé nemovitosti v záplavovém území Únětického potoka
Volfová Věra, Černý Vůl 180,
Stavební parcela
Levobřežně na toku, část
s nemovitostí č.p. 171
Statenice, 252 62
zahrady a nemovitosti
Zahrada p.č. 404/1
Zahrada p.č. 469 a
Martínek Antonín, Lotyšská 645/8, Levobřežně na toku, zahrada
nem.st.449 bez č.p.
Praha 6, Bubeneč , 160 00
a část nemovitosti
Zahrada p.č.227/2 a
Levobřežní zahrádkářská
Ščerbaničová Marta, U Staré
chatka č.e.111
Plynárny 47/6, Praha, Holešovice,
kolonie
170 00
Zahrada p.č.227/1 a
Haschová Miroslava, Krouzova
Levobřežní zahrádkářská
chatka č.e.134
3052/30, Praha 4, Modřany,143 00 kolonie
Švarc Jiří a Švarcová Irena,
Levobřežní zahrádkářská
Zahrada p.č.221/12 a
chatka bez e.č.
Račanská 201, Statenice, 252 62
kolonie
Zahrada p.č. 13/32
Kopinec Jan Ing. U Potoka 186,
Pravobřežně na toku
s nemovitostí č.p. 186
Statenice, 252 62 Kopincová Edita V ulici U Potoka, část
RNDr., U Potoka 186, Statenice,
zahrady k domu
252 62
Zahrada p.č. 13/25
Koubová Dagmar, U Potoka 373,
Pravobřežně na toku
Statenice, 252 62
V ulici U Potoka, část
zahrady
Mynařík Jan, Statenická 98,
Pravobřežně na toku
Stavební parcela
část zahrady
p.č. 11/2
Statenice, 252 621/2 Mynařík
s nemovitostí č.p.98
Zdeněk Statenická 98, Statenice,
252 62
Stavební parcela
Mynářík Jindřich, Statenice 28,
Pravobřežně na toku
p.č. 11/1
252 62 Mynáříková Vlasta
část zahrady
s nemovitostí č.p. 28
Statenice 28, 252 62
Zahrada p.č. 106/1
Hrdina Vojtěch Ing., Pod Hájem
Pravobřežně na toku
199, Statenice, 252 62 Hrdinová
část zahrady
Alena Pod Hájem 199, Statenice,
252 62
Zahrada p.č. 106/2
Kůra Stanislav, Pod Hájem 202,
Pravobřežně na toku
s nemovitostí č.p. 202
Statenice, 252 62
část zahrady k domu
Zahrada p.č. 106/3
Vorm Václav, Pod Hájem 203,
Pravobřežně na toku
s nemovitostí č.p. 203
Statenice, 252 62 Vormová Marie
Pod Hájem 203, Statenice, 252 62
Zahrada p.č. 106/4
Stojanová Jana, Pod Hájem 207,
Pravobřežně na toku
Statenice, 252 621/2 Šťastná
část zahrady
RenátaPod Hájem 207, Statenice,
252 62
Trávníček Jiří, Prchalova 119,
Trvalý travnatý porost
Pravobřežní na toku
p.č.107/6
Radonice, 250 73
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Trvalý travnatý porost
p.č. 107/6
Zastavěná plocha
St. 400
Zahrada p.č. 115/3 EN
St. 463 Chata bez č.e.
Zahrada p.č. 115/3 EN
St. 462 Chata bez č.e.
Zahrada p.č. 115/3 EN
St. 461 Chata bez č.e.
Zahrada
p.č. 115/1
St. 460 Chata bez č.e.
Zahrada p.č. 115/1
St. 459 Chata bez č.e.
Zahrada p.č. 115/1
St. 465 Chata bez č.e.

Obec Statenice, Statenice 23,
252 62
Obec Statenice, Statenice 23, 252
62
Heidlbergová Marie, Statenická
16, Statenice, 252 62
Heidlbergová Marie , Statenická
16, Statenice, 252 62
Heidlbergová Marie, Statenická
16, Statenice, 252 62
Tělocvičná jednota Sokol
Statenice, Statenice 76, 252 62

Pravobřežní na toku fotbalové hřiště
Kabiny, vybavení hříště

Tělocvičná jednota Sokol
Statenice, Statenice 76, 252 62
Tělocvičná jednota Sokol
Statenice, Statenice 76, 252 62

Pravobřežní chatová kolonie

Levobřežní chatová kolonie
Levobřežní chatová kolonie
Levobřežní chatová kolonie
Pravobřežní chatová kolonie

Pravobřežní chatová kolonie

Zahrada p.č. 115/1
Tělocvičná jednota Sokol
Pravobřežní chatová kolonie
St. 458 Chata bez č.e.
Statenice, Statenice 76, 252 62
Tělocvičná jednota Sokol
Zahrada p.č. 115/1
Pravobřežní chatová kolonie
St. 96 Chata bez č.e.
Statenice, Statenice 76, 252 62
Technické objekty, areály v záplavovém území Únětického potoka
Areál rybochovného
Plecitý Stanislav Mgr., Únětická
Levobřežně na toku, celý
zařízení Černý Vůl
146, Statenice, Černý Vůl, 252 62
areál rybochovného zařízení
p.č.463/11, areál
a část areálu zahradnictví
zahradnictví p.č.463/1
a přilehlé pozemky
p.č.463/12 (kurt), 470
(zahrada) a st.393
(rodinný dům)
Areál fotbalového
TJ Sokol Statenice
Pravobřežně na toku, kabiny
hřiště p.č.107/6, st. 400
a zázemí fotbalového hřiště
Pozn. Ostatní nemovitosti a objekty poblíž vodotečí ohroženy zvýšením hladiny spodní vody
- zatopení sklepů, znečištění domovních studní apod.
Povodňová komise musí dohlížet, aby v tomto území nebyly skladovány žádné předměty nebo
materiály, které by mohly být splaveny do vodoteče, ani zde nesmí být umístěny žádné látky
škodlivé vodám (ropné látky, posypové sole apod.). V ostatním zátopovém území nejsou
objekty, kde by docházelo k větší míře k manipulaci s látkami škodlivými vodám. Ohrožení
kvality vody v toku lze očekávat od obsahu vyplavené veřejné kanalizace, kanalizačních
přípojek, přepadů a netěsností domovních žump.
Zvláštní povodně
Kromě povodní způsobených hydrologickými příčinami může nastat i tzv. zvláštní povodeň,
která je způsobená umělými vlivy. Tímto pojmem je situace, která může nastat při stavbě,
rekonstrukci nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat
vodu zejména při
• narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla,
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•
•

poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl,
nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

16. Povodňové plány vlastníků ohrožených nemovitostí
Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti č.p. 171 (p.č. 404/1)
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Černý Vůl
180, 252 62

Volfová Věra

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Nemovitost
s č.p.

Telefonní
číslo

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

Účastník

Volfová Věra

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

1.

Příjmení

Volfová

Jméno

Věra

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka

1

2.
ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.
ZABEZPEČENÍ POMOCI :
Nežádám o osobní pomoc.
Nežádám o věcnou pomoc.
Nežádám o evakuaci osob.
DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI : Osoby neurčeny.
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Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti č.p. 98 (p.č. st. 11/2)
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Mynařík Jan a
Zdeněk

Statenická
98, Statenice
252 62

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Rodinný dům

Telefonní
číslo

Účastník

731 774 515

Mynařík Jan

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

(objekt
k bydlení)

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

Příjmení

Jméno

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka

1.

Mynařík

Jan

1

731 774 515

2.

Mynařík

Zdeněk

1

323 671 459

3.

Mynaříková

1

4.
ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.
ZABEZPEČENÍ POMOCI :
Nežádám o osobní pomoc.
Nežádám o věcnou pomoc.
Nežádám o evakuaci osob.
DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI : Osoby neurčeny.
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Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti č.p. 28 (č.p.11/1)
Příjmení a
jméno
vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
(provozovatele)
ohrožené
nemovitosti
Adresa
ohrožené
nemovitosti

Mynařík
Jindřich

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé
(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Telefonní
číslo

Statenice č.p.
28

Mynaříková
Vlasta

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo
nutno před
povodní
evakuovat do
bezpečí
(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

Účastník

Mynařík
Jindřich
pes

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

1.

Příjmení

Mynařík

Jméno

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka
Dle momentálního
stavu

Jindřich

Mynaříková
Vlasta
ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :

2.

Dle potřeby zajistíme sami.
ZABEZPEČENÍ POMOCI :
Nežádám o osobní pomoc.
Nežádám o věcnou pomoc.
Nežádám o evakuaci osob.
DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI : Osoby neurčeny.
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Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti p.č. 107/4, st.400
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Obec Statenice.

Statenice 23
252 62

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Fotbalové
hřiště

Telefonní
číslo

Účastník

220 970 418

TJ Sokol
Statenice
p.Kupec
předseda
spolku
734 823 162

Kabiny
sociální
zařízení

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

žádná

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

Příjmení

Jméno

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka

Dle momentálního
stavu

1.

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.
ZABEZPEČENÍ POMOCI
Nežádáme o osobní pomoc.
Nežádáme o věcnou pomoc.
Nežádáme o evakuaci osob.
Pozn. dle §87 odst.3 písm.i) vodního zákona je v případě potřeby plánována osobní i věcná
pomoc.
DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI :
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Osoby neurčeny

Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti –areál
rybochovného zařízení p.č. 463/11, areál zahradnictví p.č. 463/1 a
zahrada p.č.470 s objektem bydlení č.p.146
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Plecitá Libuše
Ing.
Plecitý Stanislav
Mgr.

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Únětická
146,
Statenice,
Černý Vůl,
252 62

Telefonní
číslo

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

Účastník

724 102 018 Plecitý
Stanislav
Mgr.
žádná

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

Příjmení

Jméno

1.

Plecitý

Stanislav

2.

Plecitá

Libuše

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.
ZABEZPEČENÍ POMOCI
Nežádáme o osobní pomoc.
Nežádáme o věcnou pomoc.
Nežádáme o evakuaci osob.
Pozn. dle §87 odst.3 písm.i) vodního zákona je v případě potřeby plánována osobní i věcná
pomoc.
DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI :
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Osoby neurčeny

Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti p.č.st.463,462,461
chaty
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Heidlbergová
Marie

Statenická 16
Statenice
252 62

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

chaty

Telefonní
číslo

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

Účastník

žádná

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

Příjmení

Jméno

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka

Dle momentálního
stavu

1.

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.

ZABEZPEČENÍ POMOCI
Nežádáme o osobní pomoc.
Nežádáme o věcnou pomoc.
Nežádáme o evakuaci osob.
Pozn. dle §87 odst.3 písm.i) vodního zákona je v případě potřeby plánována osobní i věcná
pomoc.
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DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI :
Osoby neurčeny

Povodňový plán vlastníka ohrožené nemovitosti p.č.
st.460,459,465,458,96 - chaty
Příjmení a
jméno vlastníka
nemovitosti

Adresa
vlastníka
ohrožené
nemovitosti

Druh
nemovitosti
nebo objektu:

Adresa
ohrožené
nemovitosti
Tělovýchovná
jednota Sokol
Statenice

Statenice 76
Statenice
252 62

Telefonní spojení, pevná
linka popř. mobilní tel. na
vlastníka nemovitosti nebo
na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé

Druh a počet
domácích
zvířat, které
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí

(na veškerá místa kam povodňová
komise může vlastníka nemovitosti
informovat o povodni)

Chaty bez
e.č.
Chatová
kolonie

Telefonní
číslo

Účastník

220 970 418

TJ Sokol
Statenice
p.Kupec
předseda
spolku
734 823 162

(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami !!!).

žádná

SEZNAM OSOB BYDLÍCÍCH V OHROŽENE NEMOVITOSTI :
Poř.číslo

Příjmení

Jméno

Počet osob
starších 60-ti let

Poznámka
Dle momentálního
stavu

1.

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH :
Dle potřeby zajistíme sami.

ZABEZPEČENÍ POMOCI
Nežádáme o osobní pomoc.
Nežádáme o věcnou pomoc.
Nežádáme o evakuaci osob.
Pozn. dle §87 odst.3 písm.i) vodního zákona je v případě potřeby plánována osobní i věcná
pomoc.
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DALŠÍ OSOBY, KTERÉ MOHOU NEMOVITOST ZABEZPEČIT V PŘÍPADĚ NAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI :
Osoby neurčeny

B. Organizační část
OBSAH :
1. Povodňové orgány
2. Statut povodňové komise obce Statenice
3. Aktualizace povodňového plánu
4. Povodňové prohlídky
5. Evakuace, doprava, umístění osob a majetku
6. Informační a konzultační místo
7. Dopravní prostředky
8. Náhradní ubytování a umístění majetku
9. Hygienické a zdravotní opatření
10. Povinnosti ohrožených osob
11. Hlásná a hlídková služba
12. Postup informací
13. Správci rozvodných sítí
14. Stupně povodňové aktivity
15. Povodňová činnost
16. Činnost po povodni
17. Dokumentace a vyhodnocení povodně
18. Finanční zabezpečení
19. Povodňový záznamník (pouze výtisk č.1)
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1. Povodňové orgány
1.1. V době mimo povodeň
Povodňovým orgánem na území obce Statenice je Obecní úřad Statenice se sídlem na adrese
Statenice 23 v ulici Statenická (viz.foto), vyšším povodňovým orgánem je MěÚ Černošice
jako úřad 3.stupně.

1.2. Při povodni
Od vyhlášení povodňového stavu je povodňovým orgánem povodňová komise obce
Statenice. Její členy jmenuje starosta a je současně jejím předsedou. Vyšším povodňovým
orgánem je povodňová komise pro území ORP Černošice.
1.3. Povodňová komise obce Statenice
Seznam členů PK – viz. Příloha č.1
1.4. Povodňová hlídka
Povodňové hlídky budou ustaveny z místních občanů.
1.5. Pracovní štáb
Vzhledem k velikosti obce není jmenován.
1.6. Povodňová komise pro území rozšířené působnosti města Černošice
Seznam členů PK – viz. Příloha č.3
1.7. Povodňová komise Středočeského kraje
Seznam členů PK – viz. Příloha č.4

2. Statut povodňové komise obce Černošice
Statut je součástí oddílu E – Dokument č.1
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3. Aktualizace povodňového plánu
Starosta obce jakožto předseda povodňové komise zajistí každoroční prověření aktuálnosti
povodňového plánu – viz. § 71 odst.6 zák. 254/2001 Sb. Pokud z přezkoumání vyplyne
potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak neprodleně.
Prověřit
Termín
Oddíl
B – Věcná část
informace o ohrožených objektech,
1 x ročně, při výrazných
možnosti nasazení pracovních sil,
změnách nutno opravit
možnost použití mechanizace a mat., neprodleně
telefonická spojení
C – Organizační část Celý oddíl
1 x ročně
D – Grafická část
U správce toků a vodoprávního úřadu 1x ročně
– stanovené záplavové území v mapových podkladech
O aktualizaci se provede záznam v Titulní části povodňového plánu a dokladuje se vyššímu
povodňovému orgánu – MěÚ Černošice. Aktualizované části se předají všem držitelům tohoto
povodňového plánu.

4. Povodňové prohlídky
V době mimo povodeň jsou prováděny prohlídky záplavového území. Zjišťují se závady,
které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její následky. Organizuje je 1x ročně Obec
Statenice
(v souladu s § 72 zákona č. 254/2001 Sb.) nejlépe před obdobím letního tání (zpravidla
březen) nebo před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).
Prohlédne se koryto Únětického potoka i bezejmenných vodotečí (přítoků) s důrazem na
průtočnost propustků, mostků, lávek apod. Navíc se zjistí stav jímačů dešťové kanalizace.
Doporučení: při prohlídce kontrolovat i stav vodních děl, především funkčních objektů MVN
a rozdělovacích objektů na toku.
Účast: zástupce Obecního úřadu Statenice
zástupce správce Únětického potoka, Povodí Vltavy s.p.
popř. zástupce vlastníků VD
Výsledek povodňové prohlídky se zaznamenává do Povodňového záznamníku a písemně se
informuje vodoprávní úřad. Doporučuje se provést případnou fotodokumentaci problémových
míst. K odstranění zjištěných závad vyzve povodňový orgán jejich původce nebo vlastníky
pozemků a stanoví termín nápravy (např. odstranění nežádoucích křovin a dřevin, špatné
zajištění plovoucích objektů např. provizorních lávek, odstranění skládek apod.). Sleduje její
plnění.
Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1.SPA
a 2.SPA na příkaz předsedy PK. Rozsah povodňové prohlídky určí předseda PK.
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5. Evakuace, doprava, umístění osob a majetku
Vzhledem k velikosti obce, min. povodňovému ohrožení nemovitostí a předpokládanému
časově krátkému zaplavení se s evakuací osob neuvažuje.
V případě poškození majetku budou tyto případy řešeny individuelně (kap.B.18.).

6. Informační a konzultační místo
Pro obecní úřad:
- HZS Roztoky, tel. 950 846 011
- ČHMÚ Praha, předpovědní služba, tel. 244 032 258, 244 032 315
Pro občany:
- Obecní úřad Statenice, tel. 220 970 418

7. Dopravní prostředky
- využije se především určených dopravních prostředků (kap.A.13.)
- vyžádání dalších dopravních prostředků a mechanismů je možné prostřednictvím HZS.

8. Náhradní ubytování a umístění majetku
- v případě postižení obytných prostorů se preferuje ubytování postižených osob u příbuzných,
popř.dle jejich vlastních možností. Krajním řešením je ubytování v objektu OÚ Statenice.

9. Hygienická a zdravotní opatření
9.1. Hygienická péče
Hygienickou péči při povodních v územním obvodu obce Statenice zajišťuje KHS
Středočeského kraje, Ditrichova 17, tel. 234 118 111. Spolupráci vyžádá povodňová komise
Statenice.
9.2. Zdravotní péče
Při povodních je zdravotní péče v územním obvodu obce zajišťována zdravotnickým
zařízením v ordinaci praktického lékaře Mudr.Jitky Friedové v Horoměřicích, M.Alše 267,
tel.220 970 404. V neodkladných případech nutno vyžádat zásah ZZS na tel.155 popř.112.
9.3. Asanace postiženého území
Obecné zásady:
Asanační práce se zajišťují v tomto pořadí:
1) asanace vodovodu, veřejných studní a studní veřejného zájmu
2) asanace soukromých studní – spolupráce s vlastníky
3) asanace odpadních vod
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4) asanace obytných prostor a soukromých objektů
Asanace studní
Po případné opravě poškozené studny a vyčištění okolního terénu se nejprve provede
vyčerpání vody ze studny (max. rychlost čerpání 1,5m/12hod, aby nedošlo ke zborcení skruží)
a následně její desinfekce (10g sagenu/1 m3 vody, který se nechá působit ve studni 24hod bez
odběru). Následuje provedení kontrolního rozboru vody ve studni – spolupráce s KHS
Středočeského kraje.

10. Povinnosti ohrožených osob
Povinností ohrožených osob je sledovat situaci, zjišťovat informace o aktuální situaci a
prognóze dalšího vývoje u příslušné povodňové komise. Dbát pokynů řídících orgánů
povodňové ochrany (integrovaný záchranný systém – policie, hasiči, zdravotníci), příp.
povodňové komise a podle možností se podílet na zabezpečovacích pracích.

11. Hlásná a hlídková povodňová služba
11.1. Hlásná služba
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku. Subjekty zapojené
do přenosu informací hlásné povodňové služby :
- Obecní úřad Statenice, povodňová komise Statenice, hlídková služba
- Městský úřad Černošice(ORP) a jím určené pracoviště se stálým spojením HZS Roztoky
- Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. tel. 221 401 111, 257 329 425 (správce
povodí), jako informační podpora povodňové komise Středočeského kraje
- Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, které zastává funkci regionálního předpovědního
pracoviště pro středočeský kraj
- Krajské operační a informační středisko HZS kraje
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro
správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany
před povodněmi.
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě
potřeby hlídkovou službu.
11.2. Hlídková služba na území obce Statenice
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňová komise hlídkovou službu. Pro
zabezpečení hlídkové služby bylo území rozděleno na 3.úseky:
ř.km 5,5-6,5 (osada Černý Vůl)
ř.km 6,5-7,55 (Statenice centrum)
ř.km 7,55-8,4 (Statenice nad zámkem)
Odpovědná osoba hlídkové služby sleduje vývoj povodňové situace v předmětném úseku a
zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci
povodňových opatření.
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Odpovědná
osoba
Tomáš Mrázek
Za Cihelnou 135
Statenice
tel. 731 030 709

Místo pozorování

ř.km 5,5-6,5
- rozděl. objekt s lávkou
ryboch. zař. ř.km 6,051
- lávka v ř.km 6,128
- sil. most v ř.km 6,177
- rozděl. objekt s lávkou
v zapl.úseku ř.km 6,391
- cestní mostek ř.km 6,411
- lávka v ř.km 6,474
- stupně v ř.km 5,746, ř.km
5,850 a ř.km 6,257
- přechody IS v ř.km 5,586 a
ř.km 6,125
Petr Jansa
ř.km 6,5-7,55
Statenická 29
hlásný profil C2 u vtoku
Statenice
do sil. mostu ř.km 7,202
tel. 777 644 337 - sil.most ř.km 6,955
- rozděl. objekt pro VN
Statenický Mlýn ř.km 7,009
- lávka v ř.km 7,456
- stupně v ř.km 7,184, ř.km
7,380 a ř.km 7,512
Jan Nyklas
ř.km 7,55-8,4
Na Kalvárii 92,
hlásný profil C1 u vtoku
Statenice
do sil.mostu ř.km 8,230
tel. 603 168 365 - silniční most ř.km 7,575
- lávka se stupněm v ř.km
8,037
- lávka v chatové osadě v
ř.km 8,347
- stupně v ř.km 8,216 a ř.km
8,404
- provizorní lávky apod.

Povinnosti/
Předávání informací
Sledování
výšky Povodňové komisi
vodního sloupce při obce Statenice,
nebezpečí povodně občanům i ostatním
před aktivací PK, subjektům v ohrožepředevším
v hlás- ném území,
ných profilech C1, ORP Černošice
C2.
Při povodni uvolňování naplavenin u
vtoku do mostků,
F.O. apod.

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné
povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření.
Hlídková služba se uvádí do činnosti, jakmile nastane první stupeň povodňové aktivity (dle
údajů ČHMI – viz.kap. A.6.) a trvale sleduje průtok vody ve všech tocích na území obce,
zejména pak v určených profilech a předává informace PK o výšce vodočtu (H), která určuje
stupně povodňové aktivity.
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Hlásné profily (C1, C2):
C1 - silniční mostek M8 nad fotbal. hřištěm (osazení vodočtu, barevné označení SPA)
– výška H u vtoku do silničního mostku (kóta hladiny pod dolní hranou mostovky) :

Hladina
(m n.m.)
H(m)
Q(m3/s)

258,53

258,73

258,93

-1,00
1,5
(1.SPA)
cca.Q1

-0,80
4,5
(2.SPA)
cca.Q5

-0,60
9,0
(3.SPA)
cca.Q20

Kóta dna: 258,18 m n.m.
Kóta dolní hrany mostovky: 259,53 m n.m
H100 = 259,31 m n.m.
H20 = 258,95 m n.m.
H5 = 258,71 m n.m.

- 50 -

Povodňový plán Obce Statenice – stav k 1.4.2012
SVIP Praha, Makovského 1340, 163 00 Praha 6, tel.235325948 e-mail: svippraha@volny.cz
C2 - silniční mostek M6 v centru obce (osazení vodočtu, barevné označení SPA)
– výška H u vtoku do silničního mostku (kóta hladiny pod dolní hranou mostovky) :

Hladina
(mn.m.)
H(m)
Q(m3/s)

251,08

251,38

251,78

-1,50
-1,20
-0,80
1,5
4,5
9,2
(1.SPA) (2.SPA) (3.SPA)
cca.Q1 cca.Q5 cca.Q20

Kóta dna: 250,58 m n.m.
Kóta dolní hrany mostovky: 252,58 m n.m
H100 = 252,47 m n.m.
H20 = 251,81 m n.m.
H5 = 251,35 m n.m.

Pozorování
vodních
stavů
v hlásných
profilech
Stupnice na
vodočtu
ukazuje
relativní
výšku
hladiny
vody v cm a
to ve vztahu k „nule vodočtu“. Nula vodočtu je geodeticky zaměřena a její nadmořská výška
uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla
dvoucentimetrové, decimetry jsou označovány arabskými číslicemi, metry jsou označeny
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červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých
centimetrech.
Četnost pozorování vodních stavů
Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním
listu hlásného profilu, zpravidla :
Při nebezpečí povodně – min. 1x denně (v 7 hodin)
Při dosažení I.SPA – min. 2 x denně (v 7 a 18 hodin)
Při dosažení II.SPA – min. 3x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
Při dosažení III.SPA – častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu
Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační stav), je třeba tento
stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.
Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě
vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto
podle možností odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní
stav, ze kterých se udává průměr.
Výsledky pozorování zapisuje hlídková služba do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto
položky – čas, vodní stav v cm, poznámka.
Pozn. V odůvodněných případech může starosta obce výkonem hlídkové služby pověřit
některé z občanů bydlících v zátopovém území.

12. Postup informací
Nebezpečí nebo již výskyt mimořádných srážek hlásí ČHMÚ na základě svých informací.
Odtud je správa předána na příslušné úřady III. stupně, které ji ihned dále předávají na
příslušné obecní úřady v ohroženém území. Současně je předpovědní hydrologickou službou
ČHMU informováno příslušné informační středisko KOIST HZS ČR, jejíž činnost se dále řídí
vnitřním předpisem.
KOIST HZS současně informuje příslušný obecní úřad, čímž je tok informací zdvojen. Tok
informací při přirozené povodni, zvláštní povodni a předpovědní povodňové služby je
graficky zpracován v oddíle D – přílohy č. 5,6,7.
Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný
krajský úřad prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za informování fyzických a
právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

13. Správci rozvodných sítí
Při vybřežování vody do záplavového území popř. při zvláštní povodni mohou být poškozeny
rozvodné sítě. Dle rozhodnutí povodňového orgánu budou vyzváni správci k jejich odstavení.
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Energetika

ČEZ a.s., poruchy tel. 840 850 860

Vodovod

1.Vodohospodářská, Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy

Kanalizační sítě

1.Vodohospodářská, Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy

Telefonní rozvody

Telefonica O2, poruchy 131 29

Plynovodní síť

RWE, tel. 840 113 355, poruchy 1239

Pozn. Zaznamenávat případné změny!

14. Stupně povodňové aktivity (SPA)
Teoretická charakteristika SPA
Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily
se podle významu rozdělují do tří kategorií.
Základní hlásné profily – kategorie A – jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na
významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření
k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívána pro předpovědní
povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Doplňkové hlásné profily – kategorie B – jsou profilyna vodních tocích, které jsou nezbytné
pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány
krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou
zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na
tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina
vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty
sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod. U zvláštních povodní vyjadřují
vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.
První stupeň povodňové aktivity – bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy
ČHMÚ.
Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost – vyhlašuje příslušný povodňový orgán,
když nebezpečí přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším
rozlivům a škodám mimo koryto.
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Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení – vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době
povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a
životů v záplavovém území
Na správním území obce Statenice je vyhlašování 1. a 2. stupně povodňové aktivity
vázáno na srážkovou činnost v oblasti. O vyhlašování SPA rozhoduje předseda povodňové
komise nebo jeho zástupce. Ten se řídí prognózou objemu srážek co do množství a intenzity
v návaznosti na množství srážek již spadlých. Informace získá od ČHMU, pracoviště Praha
tel. 241 032 258, sledují se stránky www.chmi.cz.
Doporučené srážkové limity pro dosažení SPA dle ČHMÚ v mm za 24 hodin

SPA
srážka
(mm/24hod)

1.SPA
40-60

Nenasycené povodí
2.SPA
3.SPA
60-70
nad 70
(orientační)

1.SPA
20-40

Nasycené povodí
2.SPA
3.SPA
40-60
nad 60
(orientační)

pozn. Povodí nenasycené – v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více
než 5 mm za den).
Povodí nasycené – větší srážky v posledním období, např. 50 a více mm srážek za posledních
10 dní (nasycenost povodí můžeme hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušeností).
3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) se vyhlašuje na základě informací hlídkové
služby – vizuelní kontrola na rozhodujících vodočtech (viz. kap. 11.2.). Stav ohrožení
(3.SPA) se vyhlašuje při těchto stavech na určených místech :
C1 Únětický potok: vtok do silničního mostku M8 – kóta hladiny 60cm pod dolní mostovkou
(258,93 m n.m.)
C2 Únětický potok: vtok do silničního mostku M6 – kóta hladiny 80cm pod dolní mostovkou
( 251,78 m n.m.)

15. Povodňová činnost
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15.1. Činnost v době mimo povodeň
Opatření na ochranu před povodněmi zabezpečuje Obecní úřad Statenice. Zabezpečuje :
• Vypracování dokumentů ochrany před povodněmi pro správní území (PP), předkládání
k odbornému posouzení správci toku a k potvrzení souladu s vyšším povodňovým
plánem
• Prověřování a aktualizace povodňového plánu obce – viz odst. B-3
• Povodňové prohlídky – viz. odst. B-4
• Zajištění pracovních sil a věcných prostředků pro zabezpečovací a záchranné práce
15.2. Činnost po přijetí zprávy o povodňovém nebezpečí
Povodňová činnost se řídí níže uvedenými ustanoveními. Bezprostřední rozhodnutí činí
předseda povodňové komise nebo jím určený zástupce po zvážení přijatých informací a
okamžité situace v povodí. V případě nepřítomnosti předsedy nebo jeho zástupce přechází tato
povinnost na kteréhokoli dosažitelného člena povodňové komise.
Ukončení stupňů povodňové aktivity je limitováno pominutím důvodů jejich vyhlášení.
Vzhledem k předpokládanému průběhu povodně se činnost prakticky omezí na opatření
doporučená pro 3. SPA.

Pro povodňovou situaci je nutné získat údaje o srážkách v oblasti za poslední 2 týdny
(nasycenost povodí – viz oddíl odst. A-6 a B-14, množství vypadlých srážek a prognózu další
srážkové činnosti).
Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na určených profilech
v povodí Únětického potoka
Informační místo:
ČHMU Praha tel. 244 032 258 – meteoprognóza
tel. 244 032 315 – hydroprognóza
www.chmi.cz
popř. Astronomický úřad Ondřejov, tel. 323 620 111

Ustanovení pro jednotlivé stupně povodňové aktivity :
1. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti)
1.SPA (bdělost) – Nastává při ohrožení zájmového území možností povodně v době
prognóza většího mimořádných srážek v povodí nebo po přijetí výstražné zprávy ČHMÚ,
objemu srážek
popř. při náhlém tání nebo hromadění ledu v toku, popř. na VD a při
situaci na VD, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo
neřízenému odtoku (zvláštní povodeň)
Předseda povod- - zjistí prognózu vývoje hydrometeorologické situace u ČHMÚ v Praze
ňové komise nebo Při prognóze dalších srážek:
jím pověřený zás- - ověří dosažitelnost členů PK
- ověří spojení na HZS Roztoky, tel. 950 846 011, policii ČR apod.
tupce :
- o nebezpečí informuje subjekty v příslušné oblasti
- aktivizuje se hlídková služba
- kontaktuje zástupce níže a výše ležících PK
2. stupeń povodňové aktivity (stav pohotovosti)
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2.SPA
(pohoto- Vyhlašuje předseda povodňové komise obce na základě informací hlásné
vost) – prognóza a předpovědní služby ČHMÚ nebo hlídkové služby (při zvláštní povodni
pokračování srážek když pokračuje nepříznivý vývoj bezpečnosti VD v rámci výkonu TBD mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z VD, které vyvolávají
umělou průtokovou vlnu).
Znamená právní začátek povodně, kdy jsou prováděna protipovodňová
opatření. Pominutí příčin 2.SPA je právním koncem povodně.
Předseda povod- - svolá povodňovou komisi obce
ňové komise nebo - průběžně informuje obyvatele v obci
jím pověřený zás- - informuje se o stavu vody na vodních dílech a tocích u povodňových
hlídek a dozoru na vodních dílech
tupce :
- prověří u ČHMÚ prognózu dalšího vývoje hydrologické situace na tel.
244 032 315, 244 032 258
- kontaktuje HZS Roztoky, tel. 950 846 011 s případnou žádostí o převzetí
řízení
- prověří možnosti využití mechanizace a materiálu pro zabezpečovací
práce, doplní potřebný materiál
- ustaví pracovní čety pro zajištění průtočnosti mostků, funkčních objektů
VN, lávek apod.
- zajistí službu u telefonů
3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení)
3.SPA (ohrožení) – Vyhlašuje předseda povodňové komise obce při prognóze pokračujících
rozhodující je hyd- srážek a dalšího vzestupu průtoků, tj. nebezpečí rozlití vody mimo koryto
rologická situace
na základě informací hlásné a předpovědní služby ČHMÚ, KOIST HZS,
při zvláštní povodni - vznik kritické situace na VD dle vyhodnocení
TBD, když hrozí havárie VD doprovázená nebezpečím vzniku průlomové
vlny (při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vodočtu).
Předseda povod- - prověří prognózu vývoje situace u předpovědní služby ČHMÚ
ňové komise nebo - informuje obyvatele v obci, vyzve k ochraně nemovitostí,viz. odst.A-15
jím pověřený zás- - zajistí pracovní výpomoc (stavba zábran a hrázek)
tupce spolupracu- - informuje správce rozvodných sítí o povodňovém nebezpečí a vyzve je
je s velitelem HZS k přípravě na případné odstavení sítí, viz. odst.B-13
a zajistí za spolu- - kontaktuje PK Únětice (níže po toku Únětického potoka)
na tel. 220 971 196
práce členů PK :
- kontaktuje HZS v Roztokách tel. 950 846 011
- ustanoví pracovní čety z občanů obce pro odstranění povodňových škod
- zajistí příp. doplní potřebné nářadí a ověří možnost využití mechanizace,
viz. odst.A-8
- zajistí trvalou službu u telefonů a zdokumentování přijatých zpráv,
opatření apod.

15.3. Povodňové záchranné práce
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Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a
majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně
nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.
Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo
hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví, zajišťuje povodňová
komise obce Statenice.

15.4. Povodňové zabezpečovací práce
Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.
Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména odstraňování překážek ve vodním toku a
v profilu objektů (propustky, mostky, rozdělovací objekty) znemožňující plynulý odtok vody,
rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování
povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení
hrází vodních děl zadržujících vodu, instalace protipovodňových zábran, opatření proti
zpětnému vzdutí vody zejména do kanalizace, opatření k omezení znečištění vody a opatření
zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků a vlastníci dotčených subjektů,
případně další subjekty dle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.
V případě obce Statenice se jedná hlavně o odstraňování naplavených překážek
znemožňujících plynulý odtok vody v Únětickém potoce.
Při soustředěném odtoku dešťové vody po intenzivních srážkách je nutno věnovat zvýšenou
pozornost rizikovým místům (kap.7 PP). Při prognóze intenzivních srážek (hlášení ČHMÚ)
povodňová komise v součinnosti s občany překontroluje funkčnost dešťové kanalizace se
zvýšenou pozorností na vtoky do vpustí, propustků apod.

16. Činnost po povodni
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- po odvolání 2. SPA (právní konec povodně)
16.1. Základní opatření - neodkladná
Kdo zajišťuje
Povodňová komise,
Zastupitelstvo obce

Opatření
- odstranění naplavenin z komunikací
- prohlídka postižených míst (nemovitosti, objekty apod.)
- prohlídka zaplavených budov
- zajištění dodávky pitné a užitkové vody
- zajištění dezinfekčních prostředků
- prohlídka zaplavené oblasti z hlediska hygienického
- prověření stavu rozvodných sítí u jejich správců, výzva k obnovení
provozu (kanalizace, vodovod, telefon apod.)
- asanace území, studní apod.

16.2. Další opatření po povodni
Kdo zajišťuje
Povodňová komise,
Zastupitelstvo obce

Opatření
- zajištění nádob na znehodnocené potraviny, při spolupráci
s hygienickou službou Středočeského kraje
- prohlídka zaplaveného území, příp. likvidace uhynulé zvěře, při
spolupráci s Mysliveckým svazem
- přistavení nádob na uhynulá zvířata, při spolupráci s veterinární
službou
- přistavení kontejnerů na předměty zničené zaplavením, projednání
odvozu na řízenou skládku
- zajištění spojení na organizace zajišťující asanace studní
- prohlídka a posouzení stavu koryta vodního toku z hlediska
bezpečnosti za spolupráce správce toků a vlastníků vodních děl
- označení nejvyššího povodňového stavu na mostcích, funkčních
objektech apod.
- zákres zaplaveného území do mapy
- vypracování zprávy o povodni

Důležité:
Předběžný seznam povodňových škod s finančním odhadem neprodleně předat prostřednictvím vodoprávního úřadu KÚ Středočeského kraje, který stanoví termín upřesnění
povodňových škod v oblasti.
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17. Dokumentace a vyhodnocení povodně
17.1. Účel dokumentace
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně,
o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod popř.
jiných okolnostech souvisejících s povodní. Slouží jako podklad pro posouzení a vyhodnocení
povodně z hlediska hydrologického i k posouzení účinnosti provedených opatření na ochranu
před povodněmi.
17.2. Zpráva o povodni (záznam v povodňové knize)
Po každé povodni, kdy byl vyhlášen min. 2.SPA a došlo k vybřežování vody z koryta toku,
popř. k zvláštní povodni vypracuje předseda PK ve spolupráci s členy PK zprávu o povodni
(§76 zák.254/2001 Sb.).
Zpráva bude vypracována do 3 měsíců od ukončené povodně, přiložena k povodňové
dokumentaci se záznamem do povodňové knihy a v kopii předána k využití vyššímu
povodňovému orgánu.
Ve zprávě se zdokumentuje :
- průběh povodně s časovými údaji při vyhlašování stupňů povodňové aktivity a jejich
odvolávání a o dosažených vodních stavech
- značky nejvyšší dosažené hladiny v zaplaveném území, případně jejich výškové zaměření
- zaplavená území s jejich vyznačením do map a fotodokumentace
- přehled objektů zasažených povodní a rozsah jejich poškození
- provedená opatření a zhodnocení jejich účinnosti
- vynaložené náklady na zabezpečovací a záchranné práce
- odhad vzniklých škod ve finančním vyjádření s členěním na majetek obce, právnických a
fyzických osob
- návrh opatření pro případ další povodně a se zpracovatelem PP zajistit úpravu a upřesnění
povodňového plánu
Zprávy se zaznamenávají následujícím způsobem:
A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Povodňového záznamníku, též se
mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do
Povodňového záznamníku nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo, dále
od koho byla přijata, kdy byla přijata , její zápis, komu, kdy a jakým způsobem
předána.
B. U zpráv které jsou v tištěné formě, např. faxová zpráva, se musí provést kopie a
přidělit Evidenční číslo z Povodňového záznamníku (do Záznamníku se uvedou
pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název
zprávy a obsah)
C. Zprávy na CD, disketách, videokazety a jiné nosiče se evidují jako ostatní zprávy dle
bodu B.
Zákres do Pracovní mapy Povodňové komise obce Statenice
Do pracovní mapy se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas
vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce
povodňové komise. Pracovní mapa je součást Povodňové knihy.
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Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Označení nejvýše dosažené hladiny vody se provede provizorně tak, aby byla známa výše
hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911).
Foto a videodokumentace
V průběhu povodně, ale především po kulminaci povodňové vlny je nutné provést objektivní
fotografickou a videodokumentaci. Dokumentaci provádí pověřená skupina jmenovaná
povodňovou komisí obce. Dokumentace se ukládá do Povodňové knihy. Dokumentace slouží
k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o
povodni.

18. Finanční zabezpečení
Vlastníci nemovitostí, právnické a fyzické osoby nesou náklady na vlastní opatření k ochraně
svého majetku (§ 86 odst.4 zák. 254/2001 Sb.) a záchranné a zabezpečovací práce provádějí
na své náklady.
Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správce. Vlastníci VD hradí
náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech (§ 86 odst.5 zák. 254/2001 Sb.).
Náklady na záchranné práce prováděné z rozhodnutí obecní povodňové komise hradí Obec
Statenice. Ostatní náklady na záchranné práce, kromě nákladů dle §4, hradí obce, kraje a stát
v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany (§ 86 odst.6 zák. 254/2001 Sb.) dle
obecně závazného právního předpisu – zákon č.21//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve
znění pozdějších předpisů.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně
povodňovou komisí obce hradí Obec Statenice (uložených PK obce s rozšířenou působností
hradí obec s rozšířenou působností, uložených povodňovými komisemi ucelených povodí
hradí Středočeský kraj).
Vlastníci nemovitostí, kteří byli při přirozené povodni poškozeni, nemají nárok na náhradu
škody, která vznikla. Mají pouze nárok na pojistné plnění, pokud byli pojištěni.

19. Povodňový záznamník (povodňová kniha)
- zápisy do Povodňového záznamníku provádí jen osoby tím pověřené a jsou povinny
každý zápis podepsat (Povodňový záznamník je součástí výtisku č.1. Povodňového plánu)
19.1. Záznamy v době mimo povodeň
- povodňové prohlídky s jejich závěry
- aktualizace povodňového plánu
- další záznamy dle výše uvedených odstavců
19.2. Záznamy o povodni
- činnost povodňové komise s presencí, všechny zprávy a informace s uvedením časových
údajů, zdroje a jejího příjemce
- průběh vodních stavů na určených profilech a kulminace na území obce s uvedením
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časových údajů, rozlévání vody do záplavového území jakož i jeho vyprázdnění, zaplavení
areálů a budov, pozemků, komunikací apod.
- označení nejvyššího vodního stavu, pokud možno s údaji nadmořské výšky v systému Bpv.
- záznam veškerých přijatých opatření, zabezpečovací a záchranné práce, místo stavby
provizorních hrázek, posouzení činnosti apod.
19.3. Odpovědnost a uložení povodňového záznamníku
Odpovědnost za vedení zápisu do povodňové knihy má předseda povodňové komise.
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány a organizace, jimiž to
ukládá toto nařízení; zapisují se do ní zejména:
- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, doby odeslání
- obsah příkazů
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek
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C. Grafická část

OBSAH :
1. Snímek vodohospodářské mapy 12-23 v měř. 1 : 50.000
2. Snímek vodohospodářské mapy 12-24 v měř. 1 : 50.000
3. Povodňová mapa 1 : 10.000 (horní část povodí - Statenice)
4. Povodňová mapa 1 : 10.000 (dolní část povodí – Černý Vůl)
5. Ortofotomapa se zákresem záplavy v ř.km 5,5-6,2
6. Ortofotomapa se zákresem záplavy v ř.km 6,2-6,9
7. Ortofotomapa se zákresem záplavy v ř.km 6,9-7,7
8. Ortofotomapa se zákresem záplavy v ř.km 7,7-8,5
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C.1.

Snímek vodohospodářské mapy 1 : 50 000 (list v 12-23 Kladno)
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C.2.

Snímek vodohospodářské mapy 1 : 50 000 (list v 12-24 Praha)
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C.3. Povodňová mapa 1 : 10 000 – horní část povodí území obce Statenice (Statenice)
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C.4. Povodňová mapa 1 : 10 000 – dolní část povodí území obce Statenice (Černý Vůl)
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C.5. ORTOFOTOMAPA se zákresem záplavového území v ř.km 5,5-6,2
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C.6. ORTOFOTOMAPA se zákresem záplavového území v ř.km 6,2-6,9
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C.7. ORTOFOTOMAPA se zákresem záplavového území v ř.km 6,9-7,7
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C.8. ORTOFOTOMAPA se zákresem záplavového území v ř.km 7,7-8,5
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D. Přílohy
OBSAH :
1. Povodňová komise obce Statenice a povinnosti členů
2. Povodňové komise spolupracující
3. Povodňová komise ORP Černošice
4. Povodňová komise Středočeského kraje
5. Schéma přenosu informací povodňové služby
6. Schéma přenosu informační služby při přirozených povodních
7. Schéma přenosu informační služby při zvláštních povodních
.
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1. Povodňová komise obce Statenice
předseda

Ing. Jan Sládek

1. místopředseda Ing. Jan Kopinec
2. místopředseda Bohuslav Mrázek,
DiS
člen
Milan Šverma
člen
(zapisovatelka)

Jana Špičáková

Kolmá 302
Statenice
U Potoka
Statenice
Za Cihelnou 135
Statenice
Pod Zámkem 38
Statenice
U Školy 295
Statenice

Starosta obce

tel 725 847 881

Odborný
poradce - voda
Zastupitel
obce
Technik OÚ

tel 731 412 064
tel 777 333 563
tel 732 777 768

Vedoucí kance- tel 602 310 536
láře starosty

hlídková služba
ř.km 5,50-6,50

Tomáš Mrázek

ř.km 6,50-7,55

Petr Jansa

ř.km 7,55-8,40

Jan Nyklas

Za Cihelnou 135
Statenice
Statenická 29
Statenice
Na Kalvárii 92
Statenice

-

tel 731 030 709

-

tel 777 644 337

Zastupitel obce tel 603 168 365

Povinnosti členů Povodňové komise :
Předseda povodňové komise :
- rozhoduje o svolání PK
- řídí činnost PK
- na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení povodňových opatření,
vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ
- rozhoduje o přidělení humanitární pomoci
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou PK obce s rozšířenou působností
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
- řeší záležitosti v oblasti školství a zdravotnictví
- spolupracuje s médii a odpovídá za zpracování informací pro sdělovací prostředky
- zodpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu obce Statenice
- zpracovává plán přidělení humanitární pomoci
- řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob
- zodpovídá za vedení přehledu o místech a prostorech pro nouzové ubytování
evakuovaného obyvatelstva
- provádí preventivní kontrolní činnost
- vede evidenci škod při povodni
- spolupracuje s médii v regionu
- připravuje informace pro informování obyvatelstva cestou médií
- v případě nepřítomnosti předsedu zastupuje 1.místopředseda PK
Zapisovatelka Povodňové komise:
- provádí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel
- udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
- zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy
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- vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK a vozidel vyčleněných pro PK
- přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení
- vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
místo nynějšího pobytu)
- vede přehled o postižených osobách při povodni
- plní úkoly uložené předsedou PK

1.místopředseda PK:
- ve spolupráci s Policií ČR se podílí na organizaci pořádkové služby a dopravního
zabezpečení v místech vzniku povodně, při evakuaci
- organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva (proviantem, výstrojí, apod.)
- organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
- v době mimo povodně zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů a dopravní
techniky
- zpracovává návrh použití hradících prostředků (pytle s pískem, zemina, řezivo)
- plní úkoly uložené předsedou PK
2.místopředseda PK:
- osobně řídí jednou za rok nácvik činnosti PK
- provádí prověrky připravenosti PK
- vede přehled o materiálu CO použitého při povodni
- navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které
by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky
- podílí se na zjišťování a vyhodnocení dopravní situace v postižených místech
- navrhuje trasu příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky
- zpracovává přehled o průjezdnosti a nosnosti komunikací na území obce
- plní úkoly uložené předsedou PK
člen PK:
- zpracovává přehled o místech lékařské pomoci postiženým osobám
- spolupracuje s Krajským zdravotním radou, Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou
veterinární správou
- vede centrální evidenci škod na majetku obce při povodni
- organizuje odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku
- vede přehled o přívodech a rozvodech elektro, plyno a telekomunikační sítě v objektech
- provádí informování ostatních majitelů a správců
- plní úkoly uložené předsedou PK

hlídková služba:
- plní povinnosti dle kapitoly B.11. povodňového plánu obce
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2. Spolupracující povodňové komise obcí
Povodňová komise Obce Únětice
(na Únětickém potoce pod obcí Statenice)
Předseda : Ing. Vladimír Vytiska, starosta, tel. 220 970 350, 602 298 563
Místopředseda : Jan Liška, místostarosta tel. 721 226 584

Povodňová komise Obce Tuchoměřice
(na Únětickém potoce nad obcí Statenice)
Předseda: Ing. Jaroslav Radostný, starosta tel. 603 712 916
1.Místopředseda: Lýdia Csermelyiová, místostarostka, tel. 606 424 909
2.Místopředseda: Kovář Zdeněk 220 951 112

Povodňová komise Městské části Praha – Přední Kopanina
(na Kopaninském potoce – pravostranném přítoku Únětického potoka nad
obcí Statenice)
Předseda : Ing. Milan Hoffman, starosta, tel. 220 950 701, 605 250 360
1.Místopředseda : Mgr. Petr Vokáč, tajemník, tel. 731 470 780
2.Místopředseda : Miroslav Novotný, místostarosta, tel. 739 306 095
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3. Povodňová komise ORP Černošice
Seznam členů povodňové komise

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Mgr. Kořínek, Filip

předseda

251081530
604851754

Ing. Göttelová, Daniela

1. zástupce předsedy

251081524

Ing. Louška,Jan

2. zástupce předsedy

Městský úřad Černošice

251081523

JUDr. Fialová, Markéta

3. zástupce předsedy

Městský úřad Černošice

221982325

Ing. Mihal, Stanislav

4. zástupce předsedy

Městský úřad Černošice

221982491

Ing. Bártová, Markéta

člen

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5

257099243

Čechová, Dana

člen

MěÚ Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2

Ppor.Český, Miroslav

člen

Ing. Čokrt, Václav

člen

Npor.Bc. Dlask, Jiří

člen

Ing. Jansa, Vlastimil

člen

Městský úřad Černošice

Kopřivová, Olga

člen

MěÚ Černošice, OD, Podskalská 19, Praha 2

221982398

Ing. Koubková, Ingrid

člen

Městský úřad Černošice

221982202

Ing. Landovská, Ivana

člen

Městský úřad Černošice

221982486

Ing. Krásová Lenka

člen

Městský úřad Černošice

221982469

Blanka Huttnerová

člen

Povodí Vltavy s.p., Hněvkovského 290,
Beroun 26601

311625884

Ing. Sajdl, Bohumil CSc.

člen

Ing. Šišková, Marie

člen

Městský úřad Černošice

221982336

Ing. Vávrová, Blanka

člen

krajská hygienická stanice

234118203

Ing. Zelinková, Věra

člen

MěÚ Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2

221982448

221982386
950847111

Městský úřad Černošice

221982217
974882740
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4. Povodňová komise Středočeského kraje
Povodňová komise
funkce

příjmení a
jméno nebo
organizace

pracoviště

Hejtmanství
Řihák Josef, Středočeského kraje,
předseda
MVDr.
Zborovská 11, 150 21
Praha 5
Krajská veterinární
Císař Zdeněk,
člen
správa,Černoleská 1929,
MVDr
Benešov
Guth
Magistrát hl.m.Prahy,
člen
Rostislav,
nám. Franze Kafky1,110
Ing.
00 Praha 1
člen

člen

člen

člen

člen

Kendík
Tomáš, Ing.

Holečkova 8, 150 24
Praha 5

Kurka Daniel, ČHMÚ, Na Šabatce 17,
Ing.
143 06 Praha 6

člen

Navrátil
Luboš, Ing.

člen

hejtman

kontakt

tel: 257 280 228
tel: 317 742 045

ředitel
fax: 317 723 072
vedoucí odd. ochrany
obyvatelstva
ředitel sekce správy
povodí

vedoucí odboru
Keřka Josef, KÚ Středočeského kraje,
životního prostředí a
Ing., Ph.D.
Zborovská 11, Praha 5
zemědělství
Povodí Labe, s.p., Víta
Kremsa Jiří,
Nejedlého 951 500 03
technický ředitel
Ing.
Hradec Králové 3
Krajská hygienická
Krýsa Ivo,
stanice Středočeského
ředitel KHS
JUDr.
kraje
Státní plavební správa,
pobočka Praha, P.O.BOX vedoucí odd. plaveb.
Kudláček
Michal
28 Jankovcova 4 170 04 dozoru
Praha 7 - Holešovice

člen

člen

pozice

ředitel pobočky
ČHMÚ

tel: 236 002 950
fax: 236 007 017
tel: 221 401 461
fax: 257 326 310
tel: 257 280 396
fax: 257 280 170
tel: 495 088 700
fax: 495 088 702
tel: 234 118 215
fax: 224 916 561
tel: 234 637 420
fax: 266 710 545
tel: 244 032 550
fax: 244 032 500
tel: 257 280 156

KÚ Středočeského kraje,
Vedoucí oddělení IZS
Zborovská 11, 150 21
a obrany
fax: 257 280 313
Praha 5
Krajské ředitelství policie
Ropek
Stč.kraje, Poříční oddělení vedoucí poříčního
tel: 974 882 760
Václav, ppor. Slapy, Třebenice 49, 252 oddělení
09 Třebenice
tel: 950 870 260
Svatoš
HZS Středočeského kraje,
ředitel HZS kraje
Miloslav, plk. Jana Palacha 1970, 272 01
fax: 950 870 148
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Ing.

Kladno

člen

Štětina
KÚ Středočeského kraje,
ředitel KÚ
Zdeněk, Ing. Zborovská 11, Praha 5

člen

Šulc Pavol,
prap.

KVV Stč.kraje, VZ 3131,
U Sluncové 395/4, 186 00 pracovník
Praha 8

tel: 257 280 242
fax: 257 280 203
tel: 973 208 706
fax: 973 208 813

pracovní skupina
funkce
vedoucí
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny
člen
pracovní
skupiny

příjmení a
jméno nebo
organizace

pracoviště

pozice

KÚ Středočeského kraje,
Málek
vedoucí oddělení
Zborovská 11 150 21
Antonín, Ing.
vodního hospodářství
Praha 5
KÚ Středočeského kraje,
Babka Josef Zborovská 11, 150 21
Praha 5
HZS Středočeského kraje,
Behina
Jana Palacha 1970, 272 01
Miroslav, Ing.
Kladno
Povodí Vltavy, s.p.,
vedoucí centrálního
Březina
Holečkova 8, 150 24
vodohospodářekého
Karel, Ing.
Praha 5
dispečinku
Povodí Vltavy, s.p.,
Endlicher
vodohospodářský
Holečkova 8, 150 24
Jiří, Ing.
dispečer
Praha 5
Povodí Labe, s.p.,
ředitel závodu Střední
Feygl Jiří,
Teplého 2014, 531 56
Ing.
Labe
Pardubice
Chalupník
HZS Středočeského kraje,
Petr, kpt. Ing. J. Palacha 1970, Kladno
KÚ Středočeského kraje,
Jevín Martin,
Zborovská 11, 150 21
Ing.
Praha 5

kontakt
tel: 257 280 217
fax: 257 280 170
tel: 257 280 182
fax: 257 280 170
tel: 950 870 251
fax: 950 870 181
tel: 221 404 495
fax: 257 326 310
tel: 221 401 463
fax: 257 326 310
tel: 466 864 400
fax: 466 864 402
tel: 950 870 188
fax: 950 870 148
tel: 257 280 550
fax: 257 280 313

tel: 416 707 829
Novotná Eva, Povodí Ohře,s.p.,Pražská vedoucí oddělení péče
Ing
319,411 55 Terezín
o majetek
fax: 416 707 812
KÚ Středočeského kraje,
Rácová Olga Zborovská 11, 150 21
Praha 5
Odbor Pořádkové a
Růžička
železniční Policie ČR, Na policejní komisař
Jaroslav, kpt.
Baních 1535, 156 00
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člen
pracovní
skupiny

Visinger
Pavel, Ing.

Praha 5 – Zbraslav
KÚ Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21
Praha 5
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Příloha č.5 – Schéma přenosu informační povodňové služby
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Příloha č.6 – Schéma přenosu informační služby při přirozených povodních
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Příloha č.7 – Schéma přenosu informační služby při zvláštní povodni
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E. Dokumenty
OBSAH :
1. Statut PK Statenice
2. Hydrologická data ČHMÚ
3. Stanovisko správce toku a povodí Povodí Vltavy s.p.
4. Jmenovací listy členů PK Obce Statenice
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Dokument č.1

Statut povodňové komise obce Statenice
Článek 1
Povodňová komise obce :
- je řídícím a výkonným orgánem povodňové ochrany na správním obvodě obce
Statenice v době povodně
- řídí v rámci své působnosti prostřednictvím povodňových hlídek a svých členů
opatření na ochranu před povodněmi, zajišťuje zabezpečovací a záchranné
práce
- spolupracuje s povodňovými orgány sousedních obcí Tuchoměřice a Únětice
- spolupracuje s Bezpečnostní radou / Krizovým štábem území ORP Černošice

Článek 2
Řízení a činnost povodňové komise
Komise je řízena starostou obce, který je jejím předsedou nebo jím pověřeným zástupcem.
Zabezpečovací a záchranné práce řídí členové PK podle pokynů jejího předsedy.

Článek 3
Jednání komise
Komise se schází na základě rozhodnutí předsedy povodňové komise podle povahy
povodňové situace, zpravidla při vyhlášení 2. stupně PA.
Jednání svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený zástupce. V případě jejich
nedostupnosti je oprávněn svolat povodňovou komisi kterýkoliv její člen.
Místem jednání je Obecní úřad Statenice.

Článek 4
Předseda povodňové komise :
- řídí práci komise a odpovídá za její činnost
- řízení činnosti povodňových orgánů obce může přenést na svého zástupce, a to
vždy jen člena povodňové komise obce
- hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne předseda komise o provedení
neodkladných opatření a dodatečně je předloží komisi ke schválení
- jmenuje a odvolává členy povodňové komise a pracovního štábu, pokud je
ustaven
- zajišťuje vypracování povodňového plánu obce a jeho aktualizaci
- odpovídá za plnění povinností, uložených Povodňovým plánem obce v souladu
se zákonem 254/2001 Sb.
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Článek 5
Spolupráce povodňové komise obce s ostatními orgány, organizacemi a občany
K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených,
může hejtman Středočeského kraje prostřednictvím povodňové komise v případě potřeby
vyžádat pomoc u ostatních orgánů a organizací nebo občanů na území obce v případech, kdy
nestačí síly a prostředky, kterými disponuje komise obce - §77 odst.6 zákona 254/2001 Sb. a
zákon č.240/2000 Sb. (krizový zákon). Tito jsou povinni pomoc poskytnout, pokud tím
neporuší jiný zákonný předpis (např. řízení vozidel, mechanizmů atd.). O tuto pomoc požádá
hejtmana PK obce.

Článek 6
Zřízení povodňové komise a tento statut nabývá účinnost podle § 18 odst.4 zákona č.458/1992
Sb. dnem schválení tohoto povodňového plánu zastupitelstvem obce Statenice a je jeho
nedílnou součástí.
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Dokument č.2 - Hydrologická data ČHMÚ
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Hydrogram ČHMU - Únětický
potok nad soutokem
s Kopaninským potokem

Hydrogram ČHMU Kopaninský potok nad
zaústěním do Únětického
potoka
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