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I. ÚVOD        

Povodňový plán obce Řetůvka je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 71 
v posledním znění.  

Je to dokument, který charakterizuje území a  informuje jak zabezpečit zajištění spolehlivých 
informací o vývoji povodně, organizaci záchranných a zabezpečovacích prací, aktivaci 
povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, stanovení směrodatných limitů 
pro jednotlivé stupně povodňové aktivity a způsob ochrany obyvatel. 

a) Základní pojmy 

 Povodeň – 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 zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou vodního díla, která může vést k havárii 
(protržení) nebo nouzovým řešením na vodním díle. 

Stupně povodňové aktivity – je to míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity 
zpravidla dané výškou hladiny toku nebo průtoky v hlásném profilu. Rozsah opatření se řídí 
třemi stupni povodňové aktivity : 

-  první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká  pominou-li tyto 
příčiny, zvýšená pozornost se věnuje vodnímu toku, srážkové činnosti, rychlosti tání 
sněhové pokrývky, tvorbě ledu,... , aktivizuje se hlásná služba. 

            Pro zvláštní povodně pak je-li ohrožena bezpečnost vodního díla. 

-  druhý stupeň (stav pohotovosti) vyhlašuje se když nebezpečí povodně přerůstá 
v povodeň a při překročení mezních hodnot, aktivizují se povodňové orgány, do 
pohotovosti se uvádí prostředky pro zabezpečovací práce, plní se úkoly ke zmírnění 
následků povodně podle povodňového plánu 

- třetí stupeň (stav ohrožení) vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 
ohrožení životů a majetku a při dosažení kritických mezních hodnot. Provádějí se 
zabezpečovací práce a podle potřeby i záchranné práce nebo evakuace. 



Povodňová komise – je povodňovým orgánem obce v době povodní, při své činnosti se řídí 
povodňovým plánem a je oprávněna činit opatření a vydávat příkazy.  

Správci vodních toků – zajišťují správu významných vodních toků – Povodí Labe s.p. u 
dalších toků Lesy České republiky s.p.,  

b) Zkratky  

IZS – integrovaný záchranný systém 

HZS – hasičský záchranný sbor 

ZZS – zdravotní záchranná služby 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

LSPP – lékařská služba první pomoci 

JPO – jednotka požární ochrany 

KOPIS –  krajské operační a informační středisko (dané složky IZS) 

MU – mimořádná událost 

KS – krizový stav 

SPA – stupeň povodňové aktivity 

VD – vodní dílo 

PkO– povodňová komise obce  

S a P – síly a prostředky 
 

II.  VĚCNÁ  ČÁST 

a) Informační část  

    Obec Řetůvka leží na okraji Podorlické pahorkatiny v kotlině po obou březích toku Řetovka 
(Husí krk), která má v těchto místech velice klidný a mírný tok. Počet obyvatel je 286.  Obec 
je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a pověřeného úřadu Ústí nad Orlicí. 
Veřejnou správu na území obce vykonává   Obecní úřad, který sídlí v budově obecního 
úřadu čp. 53. 

Rozmístění složek IZS – základní složky IZS jsou rozmístěny takto : 

a) HZS Pardubického kraje – požární stanice v Ústí nad Orlicí. 

b) Obvodní oddělení Policie ČR má stanoviště v Ústí nad Orlicí  



c)  JPO V – sídlí  v budově požární zbrojnice v blízkosti obecního úřadu. Zbrojnice leží 
v záplavovém území. 

d)  Zdravotní záchranná služba  sídlí  v Ústí nad Orlicí. 

b) Charakteristika zájmového území  

    Řetůvkou  protéká potok Řetovka. Jeho délka při průtoku obcí je cca. 3 km. Průtok obcí 
začíná u domu čp. 6 a končí mostkem u domu čp.111, potok nemá přítoky. 

Překážky  a stavby v korytě a jeho bezprostřední blízkosti, které zhoršují průběh 
povodně. 

- betonový mostek u hasičské zbrojnice 
- vodní nadrž (rybník) 
- betonový mostek u domu čp.111 
- drobné dřevěné jezy a lávky v celé délce toku 

 

c) Typy povodní a jejich důsledky 

     Povodně , které mohou postihnou území Řetůvky lze rozdělit do těchto typů : 

Jarní a zimní povodně – jsou způsobené rychlým táním sněhu na horním toku potoka  často 
v kombinaci s dešťovými srážkami 

Letní povodně –  způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami  

Letní povodně – způsobené krátkodobými intenzivními srážkami, které zasahují malá území. 
Tyto bleskové povodně se vyskytují na menších tocích se sklonitým povodím, a to s výraznou 
půdní erozí. Velice problematické z hlediska jejich předpovědi a následné ochrany osob a 
majetku. 

Zimní povodně – způsobené ledovými jevy na tocích s relativně  menším průtokem 
náchylných ke vzniku ledových nápichů a ledových zácp (pro Řetůvku méně časté) 

Zvláštní povodně – způsobené poruchou nebo havárií hradících těles vodních děl (protržení 
hráze rybníka  – málo pravděpodobné) 

d) Směrodatné limity pro vyhlašování SPA a  hlásné profily 

   Míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy 
na hlásných profilech se vyjadřuje pomocí stupňů povodňové aktivity (zákon 254/2001 Sb., 
§ 70). 

1.   SPA  (stav bdělosti) :   

- při nebezpečí povodně 



     - zahajuje činnost hlásná a hlídková služba 

     - prověrka spojení na povodňové orgány (povodňová komise obce) 

     - barevné označení – zelená 

2. SPA (stav pohotovosti) : 

     - zaplavování části území mimo koryto (bez vlivu na zdraví a majetek osob) 

- aktivují se povodňové orgány (činnost povodňové komise a JPO V)  

- pohotovost síly a prostředky pro zabezpečovací a záchranné práce 

     - barevné označení – žlutá 

3. SPA (stav ohrožení) :  

- nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení zdraví osob a majetku 

     - provádějí se zabezpečovací a záchranné práce a popř. evakuace 

     - při dosažení kritických bezpečnostních hodnot na VD Hvězda 

     - barevné označení – červená 

Druhý a třetí stupeň vyhlašují a odvolávají povodňové orgány !  

Podkladem je dosažení (nebo předpověď jeho dosažení)  směrodatného limitu : 

  - hladin nebo průtoků stanovených v povodňovém plánu   (viz. níže) 

SPA 

Pomocný vodočet 

(most u zbrojnice SDH) 

[cm]  

Poznámka 

I. - bdělost 60 Zelená značka 

II. - pohotovost 80 Žlutá značka 

III. - ohrožení 100 Červená značka 

Pozorování vodních stavů 

Pozorování vodních stavů provádí příslušníci JPO V, dobrovolníci z řad SDHO  

 



III. Organizační část 

A. Povodňová opatření 

a.)Povodňová komise 

 Předseda komise: 

1.)   Svolává zasedání komise, řídí její práci a odpovídá za její činnost. 

2.)   V případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována komisí. 
Taková opatření však předkládá komisi dodatečně ke schválení. 

3.)   Podepisuje usnesení komise. 

4.)   Jmenuje a odvolává členy povodňové komise a pracovního štábu obce s rozšířenou 
působností. 

5.) Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost. 

b.)  Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány o možnosti vzniku povodní 
a o dalším nebezpečí vývoje, o hydrometeorologickém vývoji situace, která má vliv na vznik a 
vývoj povodně – hlavně o srážkách, vodních stavech a průtocích. Tuto službu zabezpečuje 
ČHMÚ v součinnosti s Povodím Labe s.p. 

Upozornění a výstrahy na vývoj povětrnostní situace obdrží vybraní představitelé (zpravidla 
starosta obce) od HZS Pardubického kraje v rámci Plánu vyrozumění. Obec pak v souladu 
s Plánem vyrozumění a spojení informuje další orgány, subjekty a vybrané osoby.  

Upozornění, výstrahy a vývoj meteorologické situace lze také nalistovat na internetových 
stránkách www.chmi.cz  a www.pla.cz.  

Hlásná povodňová služba – zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 
obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po toku. 

Povodňové zabezpečovací práce 

    Jsou technická a materiální opatření prováděná v době mimo povodeň, při nebezpečí 
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. 

  c.)Povodňové zabezpečovací práce jsou : 

1. odstraňování překážek ve vodním toku a v profilech (propustky, mosty,...)  pro plynulý 
odtok vody – kontrola jezů a mostků 

2. rozrušování ledové vrstvy,  ledových nápěchů a zácp (kritické místo u mostků) 



3. ochrana břehů a koryta proti rozrušování povodňovým průtokem ( převážná část koryta  
potoka protékající obcí je regulována) 

4. instalace protipovodňových zábran 

5. opatření proti zpětnému vzdutí vody do kanalizací (u nemovitostí si zabezpečí vlastníci) 

B.  Povodňové záchranné práce 

   a) složky IZS obce a okresu 

     Zákonem č. 239/2000 Sb. v posledním znění byly schváleny zásady Integrovaného 
záchranného systému (IZS) jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

     Základní složky IZS, které udržují nepřetržitou pohotovost pro ohlášení vzniku MU a KS a 
pro schopnost rychle zasáhnout na místě vzniku MU, KS jsou : 

- Hasičský záchranný sbor ČR 

- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

- Zdravotnická záchranná služba 

- Policie ČR 

    Podle charakteru a rozsahu MU, KS působí v IZS další složky : ČČK, Armáda ČR, 
zdravotní služba, hygienická služba, Letecká záchranná služba, Vodní záchranná služba, 
humanitární pomoc, subjekty nouzového zásobování vodou a další. 

1. Hasičský záchranný sbor ČR  

    Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajské ředitelství Pardubice, Teplého 1526 
má svoji územní složku pro okres Ústí nad Orlicí :  

Územní odbor HZS Pk, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí         -      tel.  465 555 111 ,             150 

V HZS Pak je i nepřetržitá služba – Operační a informační středisko (KOPIS). 

2. Policie ČR  

    Okresní ředitelství Policie ČR je umístěno v Ústí nad Orlicí, ul. Dělnická a má územní 
působnost na území okresu Ústí nad Orlicí            -    tel. 974 580 101,           158 

V případě vzniku povodně plní Policie ČR (v součinnosti s dalšími povodňovými nebo 
kriz.orgány) především tyto úkoly : 

-  varování a informování obyvatel (mobilní prostředky – rozhlasové vozy, osobně) 

-  uzavření prostoru, zajištění přístupových cest 



-  odklon dopravy a příp. regulace 

-  omezení pohybu osob 

-  identifikace osob 

-  ochrana majetku 

   -  obnovení veřejného pořádku a další podle rozsahu povodně a pokynů KŠ 

3. Zdravotnická záchranná služba  

     ZZS s okresní působností má své sídlo v Ústí nad Orlicí, Hylváty 5   tel. 465 555 113,     
155 a je tvořena složkami : 

1. Okresní operační středisko ZZS koordinuje veškeré činnosti, nasazení výjezdových 
skupin ZZS, popř. dalších výjezdových zdravotnických skupin. V rámci IZS je začleněno do 
KOPIS HZS. 

2. Rychlá zdravotnická pomoc vyjíždí ihned na výzvu oper. střediska, HZS. Policie ČR 
případně i jednotlivců. Lékař, který se dostaví na místo prvním vozidlem ZZS se stává 
vedoucím lékařem záchranné akce. 

3. Lékařská služba první pomoci pro posílení záchranné akce ji povolává oper. středisko 
nebo ředitel ZZS. 

4.  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

    Jednotka požární ochrany V s členy, kteří vykonávají službu v jednotce PO jako svoje 
vedlejší povolání, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace.  

Jednotka má stanoviště v požární stanici. Do jednotky je zařazeno 13 aktivních hasičů. 
Velitelem jednotky je Pavel Reichl  tel. 603 398 677, zástupcem je Zdeněk Vašina a Roman 
Pávek. 

Při výjezdu využívá  svoji techniku :  Š-706 CAS - 32, Avia A 31 spec., PS-12,  

b) řízení zásahu  

    V závislosti na rozsahu povodně, povodňových záchranných a likvidačních prací a 
vyhlášených opatřeních je rozdílné řízení zásahu – z různého stupně v souladu se zákonem 
č. 239/2000 Sb., § 13, 14; zákonem č. 240/2000 Sb., vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. a 
zákonem č. 254/2001 Sb. § 74, 75 : 

a) při menším rozsahu (dílčí zaplavení sklepů) a nebo do doby aktivace povodňového 
orgánu – povodňové komise obce je řízení zásahu prováděno velitelem zásahu – 
zpravidla velitelem zasahující jednotky HZS Pk – JPO V Řetůvka 

b) při středním rozsahu (zaplavení dílčích domů, nebo hrozby povodně) je zásah 
koordinován starostou města prostřednictvím povodňového orgánu – povodňové 
komise města 



c) při velkém rozsahu povodně a vždy při vyhlášení krizového stavu je zásah koordinován 
starostou obce a dalším nadřízeným orgánem – Povodňová komise uceleného povodí, 
KŠ kraje, Ústřední KŠ. 

Koordinaci zasahujících jednotek v místě zásahu provádí velitel zásahu – zpravidla příslušník 
HZS. 

c) spojení, komunikace 

    1. Radiové spojení  

     Základním článkem radiového spojení při povodni mezi zasahujícími jednotkami je stálá 
radiová síť HZS Pardubického kraje, která umožňuje radiovou komunikaci mezi HZS, JPO V a 
ZZS (RLP). Toto spojení není funkční s Policií ČR, která komunikuje po vlastní síti. 

    2. Telefonní spojení  

     Většina spojení bude při vzniku povodní vedena telefonním spojením a to po pevných i 
mobilních sítích. 

C.  Ochrana obyvatel 

     a) varování obyvatelstva  

     Varování je jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva, jehož cílem je upozornit 
osoby na vznik nebo hrozbu vzniku mimořádné události. 

Základním prostředkem varování osob jsou sirény. 

Druhy signálů : 

1. Varovný signál – „Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón po dobu 140 s 

2. Zkušební signál – trvalý tón v trvání 140 s. Slouží k prověrce systému a provádí se    

    každou první středu v měsíci v 12.08 hod. 

3. Požární signál – přerušovaný tón sirény v trvání 60 s. Slouží ke svolání hasičů. 

 Další prostředky varování : 

1. Obecní rozhlas 
2. Telefonní sítě 

 

 

 



IV. PŘÍLOHY 

     a) Příloha č. 1: Seznam členů povodňové komise  

     b) Příloha č. 2: Záplavové území obce – grafický přehled 

c)  Příloha č. 3: Přehled sil a prostředků 

d) Příloha č. 4:  Jednací řád Povodňové komise 
 
                 č. 4a: Statut povodňové komise obce 

 
     e) Příloha č. 5:  Vyhlášení SPA 
   
     f)  Příloha č. 6:  Potvrzení o účasti občana  
 
     g) Příloha č. 7:  Povodňová kniha – zápisy 
 
     h) Příloha č. 8:  Příručka pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele 
 
      i)  Příloha č. 9: seznam podzemní a nadzemních hydrantů  
 

     

Příloha č. 1: Seznam  

Seznam členů povodňové komise  

předseda:   starosta obce Řetůvka 
místopředseda: místostarosta obce Řetůvka 
místopředseda:           velitel JSDH obce Řetůvka 
členové:  jmenovaní obce Řetůvka 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Příloha č. 4 
 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD POVODŇOVÉ KOMISE OBCE ŘETŮVKA 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Řetůvka 
2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 
3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem na území obce Řetůvka 
4. Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Řetůvka, v případě potřeby může být jednání svoláno 

i do jiného místa 
 

Čl. 2 
Činnost komise 

1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Řetůvka 
 

Čl. 3 
Svolání komise 

1. Povodňovou komisi svolává předseda povodňové komise 
2. Povodňová komise se schází 

- za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace 
- mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení 

ochrany před povodněmi 
3. Předseda povodňové komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy nebo některého 

člena povodňové komise 
4. Povodňová komise se svolává písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při 

ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR 
 

Čl. 4 
Jednání komise 

1. Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise 
2. O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise 
3. Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po 

zasedání 
4. Za povodňové situace jsou závěry povodňové komise předávány členům operativně 

prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně. 
5. Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi 

povodňové komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise. Za povodňové situace 
nejpozději před zahájením jednání povodňová komise k písemným zprávám a podkladům se 
připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňová komise přijmout 

6. Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení  



7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů 
rozhodne předseda povodňové komise 

8. Členové povodňové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise 
9. Povodňová komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení 

minimálně nadpolovičního počtu členů komise, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje 
předseda nebo místopředseda povodňové komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy 
informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem 
aj.) 

 
Čl. 5 

Platnost jednacího řádu 
Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňové komise dne …………… 
 
 
 
 
 

…….…………………………………………………. 
Předseda povodňové komise obce Řetůvka 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4a 

 

STATUT POVODŇOVÉ KOMISE OBCE ŘETŮVKA 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Povodňová komise obce Řetůvka (dále jen „Komise“) je v době povodní povodňovým orgánem obce 
podle zák. 254/200, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi ORP Ústí nad Orlicí. 
 
 

Článek 2 
Složení Komise 

Komise působí ve složení 
předseda:   starosta obce Řetůvka 
místopředseda: místostarosta obce Řetůvka 
místopředseda:       velitel JSDH obce Řetůvka 
členové:  jmenovaní obce Řetůvka 
 
 

Článek 3 
Činnost komise 

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň 
zasáhne území obce Řetůvka. 
Za tím účelem: 
1. Zajišťuje vypracování povodňového plánu obce Řetůvka, který je základním dokumentem pro 

její činnost 
2. Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně 

povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území obce Řetůvka, správce vodních 
toků, OPIS HZS Pardubického kraje. 

3. Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity 
4. Oznamuje den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované 

spolupráce 
5. Doporučuje mimořádné manipulace na území obce  
6. Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob 
7. Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území obce 
8. Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení 

státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu 
9. Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu 
10. Vede záznamy v povodňové knize, uložené u starosty 



11. Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a 
další povodní narušené funkce na území obce Řetůvka, nutnou evakuaci, náhradní zásobování, 
ubytování a stravování 

12. K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb 
13. Zpracovává zprávu o povodni a překládá ji nadřízenému povodňovému orgánu 
14. Provádí prohlídky po povodni 
 
 

Článek 4 
Jednání Komise 

1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo 
období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, 
zpravidla 1x ročně 

2. Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda 
3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu 
4. Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce 

odborných organizací (na žádost ORP, Povodí) 
5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení 
6. Sídlem je Obecní úřad Řetůvka, v případě potřeby může být jednání svolána i do jiného místa 
 
 

Článek 5 
Předseda komise 

1. Svolává komisi 
2. Řídí jednání komise 
3. Odpovídá za činnost komise nadřízené povodňové komisi 
4. Jmenuje a odvolává členy komise, pracovního štábu (operativně podle situace) 
5. Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost 
6. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi 

ke schválení 
7. Zodpovídá za zpracování povodňového plánu obce Řetůvka 
8. Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území obce 

Řetůvka 
9. Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise 
10. Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti 
11. Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení 
12. Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob 
13. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území obce, včetně analýzy rozsahu a výše škod a 

účelnosti provedených opatření 
14. Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření 

z nařízení Komise 
15. Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu obce Řetůvka 
16. Schvaluje povodňový plán obce Řetůvka 



17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území obce Řetůvka 
18. Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu 
 
 

Článek 6 
Místopředseda komise 

1. Dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise 
2. Sestavuje zápisy z jednání komise 
3. Zajišťuje součinnost mezi komisí a pracovním štábem 
4. Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize 
5. Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území obce  
6. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako 

podklad pro činnost komise 
7. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území 
8. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy 
 
 

Článek 7 
Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany 

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise 
v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a 
schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a 
fyzických osob. 
 
 
 

Článek 8 
Zabezpečení činnosti komise 

K zabezpečení činnosti komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má obecní úřad 
k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise. 
 
 

Článek 9 
Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce Řetůvka 
 
 
V Řetůvce, dne…………. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
předseda povodňové komise obce Řetůvka 

 
 



Příloha č. 5 
 
 
 
 

VYHLÁŠENÍ SPA 
Povodňová komise obce Řetůvka 

 
Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti  ( ohrožení )  v rámci území působnosti obce Řetůvka 
podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Podle hlášení povodňové komise obce Řetůvka dne …………….v ……:….hod. bylo na 
vodním toku Řetovka v profilu ………………….v ……..:……..hod dosaženo hodnot 
výšky hladiny …………cm, která odpovídá  II. stupni povodňové aktivity  - stav 
pohotovosti  ( III. stupni povodňové aktivity – stavu ohrožení ). 
 
 
   
Proto povodňová komise obce Řetůvka vyhlašuje dnes tj. ……………, 
v ………….hod, stav pohotovosti  ( stav ohrožení ) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 
písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci území působnosti obce Řetůvka. 
 
 
Vyhlášení stavu pohotovosti ( stavu ohrožení ) bude telefonicky oznámeno povodňové 
komisi ORP Ústí nad Orlicí. 
  
 
 
V Řetůvce,dne ………………v ………………….hod. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   předseda povodňové komise                                       
                                                                                          obce Řetůvka 
 

 

 



Příloha č. 6 
 
 
 
 
POTVRZENÍ O ÚČASTI OBČANA NA PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI 
 
 

Povodňová komise obce Řetůvka 
 

Věc: Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi  
 
 
Povodňová komise obce Řetůvka, jako příslušný povodňový orgán podle ust. § 77 odst. 
2 – 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 
potvrzuje, 
 
že občan ( jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště): 
 
……………………………………………………………………………………. 
se na příkaz povodňové komise obce Řetůvka zúčastnil záchranných prací při povodni 
na vodním toku Řetůvka ( místní název Husí Krk ). 
 
ode dne…………………., hod……………… 
do dne …………………..,hod……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   předseda povodňové komise                                       
                                                                                          obce Řetůvka 
 

 

 



příloha č.7. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
          Příloha č. 9 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam podzemních a nadzemních požárních 
 

Samostatný dokument 


