Povodňový plán obce
Obec: Volfartice
Tel: 487 837 134
Vypracovala: Mgr. Marie Bernátová
dne: 8. 9. 2009
Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 11. 2009
poř.č.
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datum aktualizace
11. 4. 2011

provedl – jméno, příjmení
Marie Bernátová

provedl - funkce
předseda PK

2

25. 1. 2012

Marie Bernátová

předseda PK

3

29. 4. 2014

Marie Bernátová

předseda PK
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27. 11. 2014

Marie Bernátová

předseda PK
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27. 6. 2016

Marie Bernátová

předseda PK
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19. 2. 2020

Marie Bernátová

předseda PK
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obsah aktualizace
aktualizace jmenného seznamu, spojení,
prostředků pro záchranné práce
aktualizace jmenného seznamu, spojení,
prostředků pro záchranné práce, aktualizace
povodňové komise ORP
Doplnění www stránek evidence
přechodného pobytu, doplnění hesla obce
Aktualizace jmenného seznamu, aktualizace
povodňové komise ORP
Aktualizace složení povodňové komise
ORP Česká Lípa
aktualizace jmenného seznamu, spojení,
prostředků pro záchranné práce, aktualizace

povodňové komise ORP
Soulad s povodňovým plánem vyšší úrovně potvrdil MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí

dne............................ podpis...................................
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Důležité kontakty:
Správce vodního toku Libchavský potok:
Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219, Chomutov
tel: 474 636 306, 474 624 200
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
tel.: 950 475 101, 950 471 100
Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)
Pobočka Ústí nad Labem – Kočkov
Tel.: 472 706 011, fax: 472 771 814
Příslušný vodoprávní úřad:
Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
nám. TGM 1, Česká Lípa
tel: 487 881 217
JSDH Volfartice – velitel P. Rohlena tel.: 605 724 555
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Povodňová komise obce – složení

jméno, příjmení

funkce

tel. v pracovní dobu

tel. mimo pracovní dobu

předseda
(starostka)

487 837 134, 731 866 680

731 866 680

Pavel Erben

místopředseda
(místostarosta)

733 636 484

733 636 484

Ing. Pavel Kuchár

člen

605 151 510

605 151 510

Ing. Radek Patrný

člen

774 676 139

774 676 139

Petr Zítko

člen

737 723 884

737 723 884

Mgr. Marie Bernátová
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SEZNAM
ohrožených míst a objektů v záplavovém území
druh

místo

majitel, správce

obytné domy

v příloze

dle přílohy

průmysl

č.p. 170, Volfartice

Lefleze, s.r.o.

vodní zdroje

Rybník pod školou
Vodní nádrž
Potok
Silnice III. třídy
Místní a účelové
komunikace

Obec Volfartice
Obec Volfartice
Povodí Ohře, s.p.
KSSLK
Obec Volfartice

komunikace
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Druh povodně a rozsah ohrožení
přirozená povodeň
ovlivněná mimořádnými
příčinami

nebezpečná místa jejího
vzniku

druh

místo

ledové bariéry

dle schématu
protipovodňových opatření

zátarasy na mostech a jezech
dřevem
zvláštní povodeň
způsobená umělými vlivy
(přelitím, protržením
rybníku,..)

nebezpečná místa jejího
vzniku

rybníky

dle schématu
protipovodňových opatření

nádrže

Vodní toky, vodní nádrže - sledování
Obec leží na toku Libchavského potoka, který je ve správě Povodí Ohře s.p. Dále jsou v obci vodní nádrže – požární nádrž a
rybníky pod školou, které jsou majetkem obce.
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Směrodatné vodní stavy pro SPA – vodočet
I. SPA stav bdělosti
Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku,
zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS.
II. SPA stav pohotovosti
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při
překročení mezních hodnot sledovaných jevů (např. vodních stavů) a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se
povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce,
provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně.
III. SPA stav ohrožení
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Pomocný hlásný profil (kategorie C) je umístěn na pilíři mostu „u prodejny “ (odbočka na Žandov)
I.stupeň PA
60 cm
II.stupeň PA
80 cm
III.stupeň PA
100 cm
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Organizace povodňové ochrany
povodňová komise obce

svolává se:
stanoviště:
předseda:
místopředseda:

při II. SPA, bleskové povodni
Obecní úřad Volfartice
Marie Bernátová
Pavel Erben

povodňové prohlídky prováděné dle §6
nař.vl. č.27/77 Sb.

vykonavatel
rozsah plnění

Členové povodňové komise
kontrola např. toků, mostů, rybníků,
zatrubnění potoků, lávek
2 x ročně
při I. SPA, bleskové povodni
Marie Bernátová
od občanů a členů povodňové komise
obyvatelstvu, povodňové komisi,
ohroženým objektům
osobně, telefonem, mobilním rozhlasem
při I. SPA, bleskové povodni
členové povodňové komise
požární nádrž, rybníky a vodní tok v obci
povodňové komisi

hlásná služba obce podle §6 nař. vl. č. 27/77
Sb.

hlídková služba obce dle §6 nař. Vl. Č.
27/77 Sb.

četnost prohlídek
zahajuje činnost
zajišťuje
zprávy dostává
zprávy předává
způsob předání
zahajuje činnost
zahajují činnost
v terénu sleduje vývoj u těchto objektů
zprávy předává
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Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Česká Lípa
Telefon PK: 487 881 202, 487 881 267, 487 881 235
733 251 958, 733 255 968, 731 435 049
jméno, příjmení, titul
Mgr. Volfová Jitka
starostka
Martin Brož
místostarosta
Ivana Rývorová
Tvrdík
Tereza Procházková
Březinová
Krausová
Mgr. Růžena Konvalinová
Mgr. Petr Rait
Bc. Filip Drchota
Ing. Pavel Ziml
Ing. Lubomír Šťastný

funkce v PK
předseda
místopředseda
tajemník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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Evidence přechodných pobytů v době krizového stavu: www.krizove-rizeni.cz/rpp,
heslo obce:Jxrg039#
Evidenční a dokumentační práce
evidenční a dokumentační
práce při povodni

evidenční a dokumentační
práce po povodni

povodňová kniha

místo uložení: Obecní úřad záznamy provádí: předseda
Volfartice
povodňové komise
foto dokumentace
místo uložení: Obecní úřad
pořídí: místopředseda
Volfartice
povodňové komise
nejvýše dosažená hladina
zaznamená: členové
povodňové komise
zpráva o prohlídce
místo uložení: Obecní úřad pořídí:předseda povodňové
Volfartice
komise
souhrnná zpráva o povodni místo uložení: Obecní úřad
pořídí: předseda
Volfartice
povodňové komise
odhad povodňových škod místo uložení: Obecní úřad
pořídí: místopředseda
Volfartice
povodňové komise
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Evakuace a nouzové přežití
Přijímací středisko
ZŠ a MŠ Volfartice 81
Možnosti ubytování evakuovaných občanů ve veřejných zařízeních
a jejich kapacity
Budova základní a mateřské školy
- klíče:
- Soňa Kacafírková, Volfartice 284, tel.: 737 937 536
- Mgr. Jana Junková, tel.: 737 728 394
Kulturní sál – klíče na OÚ
Nouzové stravování
Školní jídelna

40

číslo
popisné
81

Volfartice

20

60

Volfartice

50

81

Volfartice

kapacita

obec

Síly a prostředky k řešení mimořádné události v obci
dopravní prostředky

materiál pro záchranné práce

druh dopravního prostředku
bagr
traktor
traktor
osobní auto
druh
písek, pytle
násypky
vysoušeče
motorové pily
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počet
1
1
1
1

provozovatel
Vl. Grasser
Obec
Pavel Pícha
Obec

telefon
777 274 007
487 837 134
608 932 901
487 837 134

Aktuální informace o vývoji povodňové situace
server Povodí Ohře, s.p. www.poh.cz
server ČHMÚ
www.chmi.cz
Varování a předávání zpráv
- Obec Horní Libchava, tel.: 487 837 400
- Hasičský záchranný sbor Česká Lípa
- Město Česká Lípa
- Povodí Ohře
- Obyvatelstvo: signálem sirény „Všeobecná výstraha“ – trvalý tón sirény po dobu dvou minut
místními prostředky – internet, mobilní telefony, osobně
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Záznam o kontrole, změnách a doplnění povodňového plánu

datum

zjištěné závady, změny, doplnění

11. 4. 2011

doplnění, aktualizace jmenného
seznamu, prostředků, spojení

Bernátová

25. 1. 2012

aktualizace členů povodňové komise
ORP

Bernátová

29. 4. 2014

Doplnění www stránek evidence
přechodného pobytu, doplnění hesla
obce
Aktualizace jmenného seznamu

Bernátová

27. 11. 2014

nápravná opatření

Bernátová
Bernátová

20. 10. 2015
27. 6. 2016

Bernátová

Aktualizace jmenného seznamu

Bernátová

12. 12. 2017
10. 9. 2018
19. 2. 2020

záznam provedl

-----

Bernátová
Bernátová

Aktualizace povodňového plánu

2021

Bernátová

2022

Bernátová
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podpis
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