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1 Titulní list

Povodňový plán obce Nelahozeves

Obec s rozšířenou působností: Kralupy nad Vltavou

Kraj: Středočeský kraj

Vodoprávní úřad: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Povodňový orgán v době mimo povodeň Obecní úřad Nelahozeves

Povodňová komise  Nelahozeves

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001
Sb.:

Povodí Vltavy, s.p.
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Schválení povodňového plánu:

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce  a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze
POVIS. 

Datum vydání digitální verze: 02.12.2019

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 02.12.19

http://stredocesky.dppcr.cz/web_535079/

4

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1802
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p83
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p83
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
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1.1 Autoři

Zpracovali: Ing. Adriana Landová

...

datum zpracování: 01.03.2008

aktualizace: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 16, 162 00 Praha 6

databáze POVIS: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 16, 162 00 Praha 6

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace  textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek
vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy:  02.12.19

Autorská práva 

mapových a datových podkladů použitých v digitální
verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla
před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační  - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů,
minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení
povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí Obecní úřad Nelahozeves nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.
Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná  - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se
při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Obecní úřad Nelahozeves nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

4

33

13

http://www.hydrosoft.cz
http://www.mzp.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.czso.cz
http://www.vuv.cz
http://www.rsd.cz
https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/mapy-licencni-podminky/licencni-podminky-mapovych-podkladu/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
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Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů,
a objektů  povodňového plánu z databáze POVIS ke dni:
02.12.2019

Označení verze: Datum vydání: Popis úprav: Zpracoval

1.0.0 25.11.2019 Vydání digitálního
povodňového plánu k
připomínkám

HYDROSOFT Veleslavín
s.r.o.

53

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=aktualizace&QY=A[DATUM]&TS=akt&SORT=DATUM
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2 Úvodní část

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti
ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace
povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a
zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů
povodňové aktivity.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.). 

2.1 Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy
DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů
Mze ČR.

Přehled vodních toků

Název toku 

(č. hyd. pořadí u

významných toků)

ID toku ID Dibavod Recipient Správce

Vltava (1-06-01-
055)

 10100001 113900000100 L: Labe  Povodí Vltavy,
s.p. 

Tabulka obsahuje údaje k 02.12.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku ID toku ISyPo ID Recipient Správce

 rameno Vltavy
Nelahozeves
pravé 

 10254467 200255203 Vltava  Povodí Vltavy,
s.p. 

 Vltava  10100001 200071983 Labe  Povodí Vltavy,
s.p. 

Tabulka obsahuje údaje k 02.12.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy
drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu.
Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky,
podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

2.2 Příslušný vodoprávní úřad

Krajský úřad - Středočeský kraj 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]113900000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]100010000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=spravavt_isvs&TM=*spravavt_isvs&CF_SZO=1&QY=C[JEV_ID]E200453040&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/*dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]113900000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=spravavt_isvs&TM=*spravavt_isvs&CF_SZO=1&QY=C[JEV_ID]E200224875&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/*dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]100010000100&QI=-1
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&GEN=LST&MAP=organizace&TS=subjekty&QY=C%5bFILE_NAME%5dEMS_958.htm
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&GEN=LST&MAP=organizace&TS=subjekty&QY=C%5bFILE_NAME%5dEMS_1046.htm
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2.3 Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na
povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím
bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

· orgány obcí 

· městský úřad obce s rozšířenou působností

· Krajský úřad

· ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

· Povodňová komise Nelahozeves 

· Povodňová komise ORP Kralupy nad Vltavou

· Povodňová komise Středočeského kraje 

· ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení
ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého
povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1802
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]446
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]398
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3 Věcná část

Obec Nelahozeves

Kód obce: 535079

web: http://www.nelahozeves.cz

informativní počet obyvatel k 01.01.2019:
(údaje MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)

2077, z toho starších 15 let: 1629

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

katastrální území: Lešany u Nelahozevsi, Nelahozeves,
Podhořany

povodňová komise:

 

 server POVIS, lokální databáze

3.1 Charakteristika zájmového území

3.1.1 Popis území

Obec Nelahozeves se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mělník, na sever od Prahy, cca 22 km vzdušnou čarou. Je
to rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Rozkládá se na levém břehu řeky Vltavy a sestává se kromě původní vsi
ještě ze sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Správní území obce zaujímá plochu 997 hektarů. Počet bydlících
obyvatel je 2067 v cca 700 domech. V minulých dobách byly uvedené vesnice samostatné, kdežto k Nelahozevsi patřívaly
naopak Strachov a Lobeček na protější říční straně.

Nelahozeves byla obydlena už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické nálezy zejména ze sousední
kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352.
Původně náležela Nelahozeves českému knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod
panovníkovu komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad svému rádci Řehořovi z Heimburka, později mu byla odňata.
Poté se stala předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky a teprve v letech 1544–1558 získal tvrz, poplužní dvůr i
ves s mlýnem postupně pan Florián Gryspek z Gryspachu a roku 1553 začal budovat zámek. V budování pokračoval jeho
syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který kolem roku 1613 dovršil stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v
roce 1620 však zanechal panství zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. V majetku Lobkoviců zůstala
Nelahozeves až do roku 1848, resp. jako samostatný velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z
doby první republiky. Z roku 1785 existuje první záznam o nelahozeveské škole. Od roku 1845 se zde budovala železniční
trať z Prahy na sever, která byla otevřená pro pravidelnou dopravu na jaře 1851. Značný význam pro obec měla v
minulých staletích řeka Vltava, která jako dopravní tepna i rybným bohatstvím doplňovala převážně zemědělské živobytí
obyvatelstva.

http://www.nelahozeves.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__535079#
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=mapa&TS=csu_ku&TM=*csu_ku&QI=-1&QY=C[KOD_KU_P]E702781
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=mapa&TS=csu_ku&TM=*csu_ku&QI=-1&QY=C[KOD_KU_P]E702790
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=mapa&TS=csu_ku&TM=*csu_ku&QI=-1&QY=C[KOD_KU_P]E702803
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1802
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1802
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3.1.2 Klimatologické poměry

Podle mapy Klimatické oblasti (Quitt E. 1975) náleží území do teplé klimatické oblasti T2.  

Klimatická oblast T2 je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátké přechodné období s teplým až
mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.

Základní klimatologické charakteristiky oblasti jsou uvedeny v tabulce:

Parametr Charakteristiky teplé klimatické
oblasti (T2)

Počet letních dní 50 – 60

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170

Počet dní s mrazem 100 – 110

Počet ledových dní 30 – 40

Průměrná lednová teplota -2 – -3

Průměrná červencová teplota 18 – 19

Průměrná dubnová teplota 8 – 9

Průměrná říjnová teplota 7 – 9

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 – 100

Suma srážek ve vegetačním období 350 – 400

Suma srážek v zimním období 200 – 300

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40 – 50

Počet zatažených dní 120 – 140

Počet jasných dní 40 – 50

Klimatické charakteristiky na území obce Nelahozeves podle Quitta

Další informace: Srážkoměrné stanice

3.1.3 Geologické poměry

Geologicky tvoří katastr celé současné Nelahozevsi převážně masivy druhohorního křídového útvaru, takže zpod
čtvrtohorních nánosů tu vystupují na povrch rozmanité pískovce a opuky, těžené a vyvážené odtud pro svou vynikající
kvalitu už ve středověku. Starší prvohorní permokarbon se nalézá většinou v nevelké hloubce pod křídou, jak to v minulém
století dokazovalo zejména dolování kamenného uhlí u železničních tunelů a v Lešanech.. Pradávná Vltava, která po
nesčetné milióny let snižovala a modelovala zdejší krajinný reliéf, zanechala na některých polohách výrazné terasovité
nánosy třetihorních štěrků.

3.2 Hydrologické poměry

Z hydrologického hlediska spadá území do úmoří Severního moře. Správní území obce náleží k hlavnímu povodí Dolní
Vltavy. Významným vodním tokem ve správním území je Vltava. Celé území spadá do povodí III. řádu č. 1-12-02 Vltava od
Rokytky po ústí.

Další informace: Vodní toky
Vodní díla
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3.2.1 Popis říční sítě

Správní území obce je na východě lemováno jedním hlavním tokem, a to řekou Vltavou, do které se vlévají levostranné
drobné bezejmenné přítoky v lokalitě Lososnice a Zagarolská.  

Vltava

Vltava pramení na Šumavě u obce Černý Kříž, soutokem Teplé Vltavy a Studené Vltavy, v nadmořské výšce 1172 m n m..
Do dílčího povodí Dolní Vltavy vstupuje Táborskou a Benešovskou pahorkatinou a protéká hlubokým údolím, které vedlo k
možnosti výstavby přehrad Vltavské kaskády. Dále protíná Pražskou plošinu a u Kralup vstupuje na území Mělnické kotliny,
kde zleva ústí do Labe ve výšce 155 m n.m. Hlavními přítoky Vltavy jsou zleva Kocába, Berounka, Dalejský, Únětický,
Zákolanský a Bakovský potok, zprava pak Brzina, Sedlecký potok, Sázava, Botič a Rokytka. Celková délka toku činí asi 424
km, délka v dílčím povodí Dolní Vltavy asi 253 km.

3.2.2 Hydrologické údaje

N – leté průtoky Qn v profilu LG Praha – Malá Chuchle

N 1 2 5 10 20 50 100

Q (m3 . s -
1)

856 1220 1770 2230 2720 3440 4020

Hladiny v profilu přístav Marina Vltava (ř.km 20,187)

H100 = 173,02 m n.m.

H08/2002 = 174,06 m n.m.

H03-04/2006 = 169,30 m n.m. 

3.2.3 Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Významným vodním tokem ve
správním území je Vltava.Seznam vodních toků je uveden v Přílohách .

3.2.4 Vodní nádrže IV. kategorie dle TBD

Na území obce se nenachází žádná vodní nádrž IV. kategorie dle technickobezpečnostního dohledu (TBD), která by měla
vliv na povodňové ohrožení obce.

3.2.5 Stanovená záplavová území

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. V zastavěných územích obcí a v územích
určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně,
který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Záplavové území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodního zákona), ust. § 66, je na území obce stanoveno pro
Vltavu. 

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního
prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem. Platná záplavová území jsou zobrazena v grafické části
povodňového plánu.
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3.2.6 Povodňové značky

V obci Nelahozeves jsou na objektech umístěny 2 oficiální povodňové značky zaznamenávající výšku hladiny Vltavy při
povodni roku 2002. 

· Jedna povodňová značka je umístěna na objektu č.p. 64, kde hladina Vltavy dosahovala kóty 173,78 m n. m.

· Druhá povodňová značka je osazena na opěře železničního mostního objektu, kde hladina Vltavy dosahovala
úrovně 173,55 m n.m.

Fotodokumentace: Povodňové značky (POVIS)

3.3 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako 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 může způsobit škody
tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k
zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním,
dešťovými srážkami nebo chodem ledů – přirozená povodeň, nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která
může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle – zvláštní povodeň.

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího

SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní

je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka

dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o

tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

· dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

· déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém
tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp         a nápěchů,

· vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

3.3.1 Výskyt povodní v povodí

Povodně vyskytující se ve správním území jsou způsobeny především povodňovými událostmi na Vltavě. 

Povodňový režim Vltavy na svém dolním toku je ovlivněn provozem nádrží Vltavské kaskády, které jsou do určité míry
schopné transformovat povodňové vlny z horní Vltavy, Lužnice a Otavy. Velikost povodně na dolním toku Vltavy je tak dána
možnostmi transformace povodňové vlny přicházející z horní části povodí Vltavy a jejím eventuálním střetem s povodněmi
přicházejícími ze Sázavy a Berounky. Pro Sázavu a její přítoky je typický spíše zimní povodňový režim (listopad-duben),
vyvolaný táním sněhových zásob na Českomoravské vrchovině.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

· Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a
delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy
povodňových vln jsou však značné. Tento druh povodní se ve správním území obce vyskytuje a je ovlivněn táním
sněhu na Šumavě, ale i transformací povodňové vlny Vltavskou kaskádou.

· Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území,
obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou
předpovězeny meteorologickou službou a způsobují však největší škody. Tento druh povodní je pro území typický.

· Letní povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo
hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv i mimo vodní toky a nelze se proti nim
prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně). Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky
a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se
předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast
prevence. Povrchovým odtokem z polí a luk je ohrožena lokalita V Závětině a V Loučkách.

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=mapa&TS=foto_povis&TM=*foto_povis/pk_obce/pk_orp/pk_kraj/pk_upk&CF_ARROW=1&Z=5000&QY=C[OBECID]E535079%0AC[OSQ_PZN]G0
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=mapa&TS=foto_povis&TM=*foto_povis/pk_obce/pk_orp/pk_kraj/pk_upk&CF_ARROW=1&Z=5000&QY=C[OBECID]E535079%0AC[OSQ_PZN]G0
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· Zimní povodně způsobené ledovými jevy např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy se vyskytují na tocích i při
relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Tyto povodně nebývají
způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Vznik
ledových jevů nebyl v tomto úseku Vltavy doposud zaznamenán.

3.3.2 Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území nebo situace
označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při:

· déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek,
očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

· dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, které provedl  zpracovatel digitálního
povodňového plánu. Tyto poznatky byly porovnány s rozsahem záplavového Vltavy. Pro posouzení rozsahu území
postiženého povodněmi se také vycházelo ze znalostí z minulých povodňových událostí. V rámci terénního šetření byla
pořízena pozemní fotodokumentace. 

3.3.3 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Mimořádnou příčinou vzniku povodně by mohly být problémy na Vltavě při vtoku do plavební komory nebo na jezu
Miřejovice. U bezejmenného vodního toku, levostranného přítoku Vltavy, v lokalitě Pod Strání, Lososnice by mohlo dojít
k ucpání mostků pod komunikacemi. 

Ucpáním mostků by došlo ke vzdutí vody nad mostem a k rozlivu k nemovitostem v blízkosti. 

Proti vzniku těchto povodní musí být přijata tato opatření:

· V případě hrozby povodně dojde k odstranění barier dle aktuálního stavu.

· Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů (stavební řezivo,
kulatina, skládky palivového dříví, kompostéry apod.)

· V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba, která bude provádět kontrolu kritických míst (propustků,
vpustí, přítoků z polí).

3.3.4 Zvláštní povodeň

Za zvláštní povodně se považují povodně způsobené poruchou nebo havárií vodního díla, či nouzovým řešením kritické
situace na vodním díle. Zvláštní povodně jsou v zásadě povodně silně ovlivněné činností člověka ať už úmyslně (např.
poškození zařízení, teroristický útok apod.) nebo neúmyslně (např. selhání lidského činitele, selhání technologie, únava
materiálu apod.). Správní území obce je ohroženo zvláštní povodní VD Orlík, kde by hladina rozlivu dosahovala až za
železniční trať. Pokud by k této situaci došlo bylo by řízení povodně už na krizových orgánech ORP nebo kraje. Podrobné
údaje o zvláštní povodni jsou uvedeny ve Studii zvláštní povodně Vltavské kaskády, která je součástí krizového plánu kraje.

Hladiny vody v nádržích Povodí Vltavy, státní podnik

 http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm

http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm
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3.3.5 Charakteristika ohroženého území

Povodňové ohrožení obce je především způsobeno rozlivem řeky Vltavy. Nejvíce jsou ohroženy lokality přístav Marina
Vltava, včetně restaurace a penzionu, dále pak nemovitosti v ulici Dvořákova stezka. Další ohrožená lokalita je Lososnice,
kde je nejenom ohrožení nemovitosti č.p. 35 rozlivem Vltavy, ale i možnosti vzdutí a následně rozlivem levobřežního
bezejmenného přítoku Vltavy, kde tok protéká nejen pod nekapacitními mostky, ale jsou zde v blízkosti profilu mostku vedeny
příčné stavby. Částečně mohou být ohroženy i některé nemovitosti v ul. Zagarolská. V lokalitě VD Miřejovice je možné
ohrožení nemovitostí při průtoku větším jak Q100. Hrozí zde přelití komunikace III/24021.

3.4 Ohrožené objekty

Jako Ohrožené objekty jsou označeny objekty, nacházející se ve stanoveném záplavovém území nebo v jeho těsné
blízkosti, které byly ještě upřesněny na základě terénního šetření. Údaje o těchto objektech byly vloženy do databáze POVIS.

Přehled ohrožených nemovitostí naleznete v přílohách .

3.5 Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou ohrožené objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná
zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice. 

Přehled ohrožujících objektů naleznete v přílohách .

3.6 Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou
povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak
v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty, ale i také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i
zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření, od pověřených osob a dále
z grafické vrstvy v rámci dPP ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“. Z vymezení kritických bodů na území ČR
jsou definovány dva body, a to v lokalitě V Závětině a V Loučkách, kde k problémům povrchových odtoků do intravilánu
obce dochází.

Přehled míst ohrožených přívalovou (bleskovou) povodní naleznete v přílohách .

3.7 Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků
dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, mostky, kryté profily koryt toků,
zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod. 

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy
půdy, ledové jevy apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit
vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze. Na území obce jsou kritické body na levostranném přítoku
Vltavy, v lokalitě Pod Strání a v Lososnici, kde vlivem nedostatečné kapacity mostních profilů by mohlo dojít ke vzdutí a při
nanesení spláví by tato situace mohla být kritická. Proto je nutné, aby povodňový orgán tato místa sledoval nebo zřídil
povodňové hlídky, které budou provádět pravidelnou kontrolu a zajišťovat odstranění nahromaděného spláví.

Přehled míst omezující odtokové poměry naleznete v přílohách .

3.8 Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření jsou technická opatření ochrany před povodněmi, která slouží k eliminaci povodní a záplav
popřípadě k co největší minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů
hromadit mimo obydlená území a naopak v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést. 
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V dubnu 2014 byla Ing. Martinem Jakoubkem VHS PROJEKT navržena protipovodňová opatření pro území obce
Nelahozeves, zajišťující ochranu obce až do průtoku z dosud největší povodně v roce 2002 + rezerva 0,2 m. Technologický
postup instalace PPO je obsažen v samostatné dokumentaci, která je přílohou povodňového plánu obce, jelikož tyto 2
dokumenty na sebe navazují a vzájemně spolu korespondují.

Přehled protipovodňových opatření naleznete v přílohách .

3.9 Historické povodně

Obec Nelahozeves netrpěla, vzhledem ke zvýšené poloze, v minulosti častými záplavami.  Největší povodňové události byly
v letech 1784, 1845, 1890 a 2002. Na přelomu 19. a 20. století byla uskutečněna regulace řeky Vltavy. V posledních letech
je postihována častějšími povodňovými událostmi. Poslední významné povodně byly v roce 2002, 2006 a v roce 2013.

Povodeň 2002

Zcela největší povodní byla povodeň v roce 2002, která zasáhla i část obce Nelahozeves. Především objekty na Dvořákově
stezce č.p. 17, 51 a 27, které musely být ze statického hlediska demolovány. Řada dalších domů u nadjezdu a u elektrárny
měla vodu ve sklepech. Dále došlo ke zničení Dvořákovy stezky a k poničení ochranné hráze Vltavy. Pro ochranu části
obce u vodní elektrárny Miřejovice byla postavena mobilní protipovodňová hráz podél elektrárny a komunikace. Tato hráz
byla postavena z písku, který poskytl Kámen Zbraslav a z velkých vaků, které poskytly Povltavské tukové závody. Dalších
300 pytlů zapůjčil OÚ Hospozín a dalších 300 zajistil p. Stanislav Kuchta ml. z Dědibab. Dále vypomohl navážením písku
svou Tatrou pan Miko z Lešan.

Povodeň 2013

Při této povodni nebyla nutná evakuace osob ani zvířat, či přemisťování majetku. Nebyla prováděna žádná zvláštní opatření
týkající se zásobování či zdravotní péče. Při povodni nebylo potřeba odstraňovat jakékoli překážky, nebyla prováděna
opatření na vodovodech ani opatření proti znečištění vody.

Dne 2.6.2013 byly ve večerních hodinách provedeny opatření na kanalizacích, kdy byly pytli s pískem přitíženy poklopy na
kanalizačních šachtách v ulicích Vltavská, Zahradní a Příčná. Dne 3.6.2013 v dopoledních hodinách byly tyto pytle
odstraněny, aby bylo umožněno odvedení srážkových vod.

Ve třech lokalitách v obci byla provedena výstavba hráze z vaků naplněných pískem a v jedné lokalitě byla provedena
výstavba hráze pouze z písku.

3.10 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o
možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český
hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodím Vltavy, státní podnik. 

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Kralupy nad
Vltavou, KOPIS HZS Středočeského kraje, VHD Povodí Vltavy, státní podnik a koordinují s nimi vydávání hydrologických
předpovědí pro předpovědní profily. 

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Obec Nelahozeves, jako příslušný povodňový orgán, informuje své občany o vydaných upozorněních a
výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění
provedeno megafonem a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními
telefony, nebo osobně.

Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)
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 ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/

výstrahy

 výstrahy: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)

 kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry):
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php

povodňová služba

 povodňová služba: http://hydro.chmi.cz/hpps/

indikátor přívalových povodní

 indikátor přívalových povodní: http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

předpověď modelu Aladin

http://portal.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php
http://hydro.chmi.cz/hpps/
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg
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 předpověď modelu Aladin:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

Předpověď počasí: Meteopress

 Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

Aktuální meteorologická data: VentuSky

 Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

Lokální předpověď větru a počasí: Windy

 Lokální předpověď větru a počasí:
https://www.windy.com/50.2615706993/14.3001223174?rain,50.2615706993,14.3001223174

In-počasí

 Portál In-počasí: http://www.in-pocasi.cz/

Předpověď počasí (Seznam)

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html
https://www.meteopress.cz/
https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h
https://www.windy.com/50.2615706993/14.3001223174?rain,50.2615706993,14.3001223174
https://www.in-pocasi.cz/
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 Předpověď počasí: http://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

Evropské srážkové radary

 Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

Polské srážkové radary

 Polské srážkové radary: http://pogodynka.pl/polska/radary

Slovenské srážkové radary

 Slovenské srážkové radary: http://www.shmu.sk/sk/?page=65

Rakouské srážkové radary

 Rakouské srážkové radary:
http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar 

Německé srážkové radary

https://pocasi.seznam.cz/
http://www.radareu.cz/
http://pogodynka.pl/polska/radary
http://www.shmu.sk/sk/?page=65
http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar
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 Německé srážkové radary: http://www.wetteronline.de/regenradar

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

MZe: Vodohospodářský informační portál

 http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ 

Aktuální stavy hlásných profilů  rozhodných pro správní území

Aktuální stavy srážkoměrů

3.11 Hlásná povodňová služba

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před
povodněmi. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí povodňový
orgán na úřad obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – dále informuje KOPIS HZS Středočeského kraje a
vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik.

Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědný povodňový orgán obce
Nelahozeves.

Při vyhlášení 2. A 3. SPA bude na obecním úřadě zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a
zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise. 

2. a 3. SPA se vyhlašuje obecním rozhlasem. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky
nebo osobně členy povodňové komise či prostřednictvím policie.  O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize
zápis. 

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový
stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na
příslušné orgány krizového řízení. 

Hlásná povodňová služba:

· zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva,

· spolupracuje s povodňovou ORP Kralupy nad Vltavou,

· zabezpečuje informace pro obce ležící níže na toku (Nová Ves, Veltrusy),

· získává informace od obcí výše na toku (Kralupy nad Vltavou),

· informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení,

· udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace,

· plní úkoly podle určení předsedy PK obce Nelahozeves.
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3.12 Hlásné profily

3.12.1 Kategorie hlásných profilů

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic – hlásných profilů.  Hlásný profil je místo na
vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny
do tří kategorií A, B, C.

Soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly,
srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je
ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po
dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města,

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce
nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např.
na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA –
červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily
kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 

Téměř všechny hlásné profily kategorie A a B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově instalované
profily C mají zpravidla také online měření hladiny. 

Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se přesvědčit,
že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a
podobně a tu podle možnosti odstranit.

3.12.2 Rozhodující hlásné profily

Pro obec Nelahozeves má zásadní význam profil kategorie A, Praha – Chuchle. Dále je možné sledovat i další profil
kategorie A, Praha – Na Františku. Oba profily mají úsek platnosti Chuchle – Vraňany a jsou provozovány ČHMÚ.
K dokreslení průběhu povodně je možné sledovat pomocný hlásný profil kategorie C, Kralupy nad Vltavou (C10, lávka pro
pěší).

Přehled hlásných profilů je uveden v přílohách .

3.13 Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v
oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých
toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik
desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba: 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php

Data dalších stanic jsou na portálu Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/portal/srazky/PC/

Pro sledování intenzity srážek lze dále využívat data ze srážkoměru obce – Kralupy nad Vltavou a Chvatěbury.

Srážkoměrné stanice ČHMÚ
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 http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php 

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Vltavy, státní podnik

 Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Přehled srážkoměrných stanic naleznete v přílohách .

3.14 Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené
průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou
průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

· se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje,

· po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje, 

· nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto). 

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha
faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále
vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových
dobách se využívají u delších toků, a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech. 
Postupové doby pro Vltavu jsou správcem toku stanoveny a jsou znázorněny v grafické části. Postupová
doba v ř.km 28 – 17,5 (Libčice – Miřejovice) je  2 – 3 hodiny.   

Přehled postupových dob naleznete v přílohách .

3.15 Stanovení stupňů povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi
stupni povodňové aktivity (SPA):

1.stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav
bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. 

Při 1.SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla
zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

2.stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí přirozené povodně a v době povodně,
když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Většinou v době, kdy dochází k rozlivu do luk a lesů. 
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Při 2.SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se
do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3.stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při
vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.  Při 3.SPA se provádějí zabezpečovací   a podle
potřeby záchranné práce.

Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázány na objektivně stanovené směrodatné limity, zejména na vodní stavy nebo
průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek,
hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.). 

Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v evidenčních listech hlásných profilů. 

Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace
předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení správce vodohospodářsky významných vodních toků (Povodí
Vltavy, s.p.). O vyhlášení povodňové aktivity informuje povodňový orgán vyšší povodňový orgán a subjekty ve svém
územním obvodu podle povodňového plánu. 

3.15.1 Podle hlásných profilů

Povodňové orgány, které stanoví směrodatné limity pro SPA v hlásných profilech kategorie A nebo B, (MŽP,
povodňový orgán kraje) provedou příslušnou úpravu směrodatných limitů ve svém povodňovém plánu a informují o
stanovení nových limitů povodňové orgány nižších stupňů, aby je mohly zapracovat do povodňových plánů příslušných
územních celků. Obce a ORP, na jejichž území se hlásný profil nachází se účastní projednání při stanovení limitů SPA.

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA povodňový orgán obce nebo vlastník ohrožené
nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je nadřízenému
povodňovému orgánu a správci toku. Pokud jsou do LVS zařazeny některé profily kategorie A nebo B, kterým provozovatel
LVS přiřadí pro své lokální potřeby jiné směrodatné limity SPA než jsou v Povodňovém plánu ČR nebo v povodňových
plánech krajů, pak tyto profily musí být deklarovány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie C. 

Přehled hlásných profilů naleznete v přílohách .

3.15.2 Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné
profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace
povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny. V takových
případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí.
Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do
sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí). 

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v
zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS. 

Doporučené směrodatné limity srážek pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech. Tyto obecně doporučené
směrodatné limity jsou hrubě orientační, protože povodňová účinnost srážky je silně ovlivněna místními podmínkami (velikost,
tvar a sklon povodí, druh pokryvu, nasycení půdy). Na základě těchto doporučení je možno stanovit konkrétní limity srážek
pro dané území, které budou uvedeny v povodňových plánech. 

Překročení směrodatných limitů srážek má především aktivovat povodňové orgány a uvést do pohotovosti složky IZS. Další
činnost by měla spočívat v okamžitém prověření situace na vodních tocích. Vyhlášení SPA se doporučuje až při
prokazatelném nástupu povodně podle stavů v hlásných profilech na vodních tocích nebo podle terénního šetření. Rovněž
vyhlášení SPA podle množství předpovídaných srážek je problematické, protože meteorologická předpověď zatím nedokáže
přesně a spolehlivě centra očekávaných srážek umístit, zejména v případě lokálních přívalových srážek. 

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout
povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky.
Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo
6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení
3x3 km.
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ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

Přehled srážkoměrných stanic naleznete v přílohách .

3.15.3 Podle ledových jevů na tocích

Ledové jevy nevyvolávají zvýšené vodní stavy ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá
hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními vodními stavy. Obvykle se tak děje na na krátkém úseku toku,
avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a
jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří
převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s
malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří dnový led nebo v proudu
vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří
ledová kaše. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost
především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci
a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

Pro toky s chodem ledové kaše:

· 1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše

· 2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že
může způsobit vybřežení vody a škody.

· 3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

Pro toky s dnovým ledem:

· 1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

· 2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle
individuálního posouzení správce vodního toku).

· 3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje
ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

Zásady vyhlašování SPA v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období
tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími
dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém
počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného
koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do
pohybu. Nastává odchod ledu. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání
v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání
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neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají ledové zácpy. Ty rostou jak do délky tak výšky,
ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

1. SPA - bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. Extrémní zalednění se vyskytuje především u
menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA - pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu. Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu.
Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem.
Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se
mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje, pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí
škody. Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při
výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné
povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

3.16 Hlídková služba

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Hlídková
služba bude ustanovena rozhodnutím povodňové komise. V době před zasedáním povodňové komise bude na
základě výzvy starosty tuto službu provádět JSDHO.

Hlídková služba si vede o kontrole záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška
hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní
skupinu – JSDHO, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS. 

3.17 Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření, prováděná v době
povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm,
kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou
pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se pokyny povodňových orgánů.

3.17.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

· Zpracování povodňového plánu,

· Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,

· Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.

· Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.

· Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a
případní ladění.

· Nastavení systému vyrozumívání občanů – obecní rozhlas.

· Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení nového
záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).

· Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.

· Dokumentační práce v obci a záplavových územích v době klidu. 

3.17.2 Opatření za povodně (operativní)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění
průběhu povodně a jejích škodlivých následků. 

Jsou to zejména:

· Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, lávky, mosty).
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· Budování protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí.

· Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.

· Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně
další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňové komise obce Nelahozeves.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s
příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v
bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů        a majetků
obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo
hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s
ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS. 

3.17.3 Opatření po povodni (obnovovací)

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni. Jedná se o tato opatření:

· Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod.,

· Ověřit rozsah zaplavených komunikací a rozsah škod

· Odstranění povodňových škod a obnova území po povodni

· Vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně.

· Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.

· Pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a dodávek.

· Návrhy na úpravu povodňových opatření.

· Zpracovat zprávu o povodni a předat povodňovému orgánu ORP Kralupy nad Vltavou

3.17.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se v době mimo povodeň zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. 

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v potenciálním
záplavovém území a další skutečnosti ovlivňující průběh povodně. 

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce Nelahozeves nejméně 1x ročně většinou
před jarním táním (březen), za účasti správců vodních toků – Povodí Vltavy, státní podnik. Odpovědnou
osobou za svolání povodňové prohlídky je starosta obce. 

Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření. 

Zaměření povodňových prohlídek:

· Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech

· Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém
povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna apod.),
zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.

· Přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi)
ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni

· Umístění plotů a ohrad všech druhů

· Drobné objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění

· Prověření správných úvazů lodí nebo jejich vyzvednutí na břeh (ve spolupráci s majiteli lodí)

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě
provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou
být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek
přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod. 
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Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém
území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku.
Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. 



Organizační část

Věcná část

4
Organizační část

Úvod

Přílohy

Kontakty

Grafická část

Povodňový plán obce Nelahozeves

Ostatní



Povodňový plán obce Nelahozeves

© 2019 Obec Nelahozev es | tisk: 02.12.1932



Organizační část    

© 2019 Obec Nelahozev es | tisk: 02.12.19 33

4 Organizační část

Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: Adresář
povodňového plánu. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových
plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

· Povodňové komise

· Organizace

· Rejstřík osob

4.1 Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za
organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. 

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi
orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

· orgány obce

· městský úřad obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

· krajský úřad Středočeského kraje

· ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

· povodňová komise obce

· povodňová komise obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

· povodňová komise Středočeského kraje

· ústřední povodňová komise České republiky

Ostatními účastníky povodňové ochrany na území ORP Kralupy nad Vltavou jsou, kromě povodňových orgánů všech
stupňů:

· správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik

· správci vodních toků 

- významných vodních toků: Povodí Vltavy, státní podnik

- ostatních drobných vodních toků: Lesy ČR, s.p., Povodí Vltavy, státní podnik

· vlastníci vodních děl,

· vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně.

· ČHMÚ 

· Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

· Policie ČR 

· Zdravotnická záchranná služba 

· Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,

· Krajská hygienická stanice, 

· další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd. (prostředky v majetku
obce, JSDHO, soukromníků nebo právnických osob)
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4.2 Činnost členů povodňové komise

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy obce. 

Povodňovou komisi obce zřizuje a členy povodňové komise jmenuje zastupitelstvo. Funkci předsedy PK vykonává ze
zákona starosta obce. Povodňová komise je složena ze zástupců orgánů obce. Komise se schází k projednání potřebných
opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a
jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její
předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise a na žádost povodňové komise ORP a
kraje. 

Sídlem komise je Obecní úřad Nelahozeves. Jednání se však může dle konkrétních okolností svolat i na jiné
místo. 

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto
(mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména: 

· stav povodňového plánu správního obvodu obce, 

· organizační a technická připravenost, včetně spojení, 

· podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi, 

· vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

· medializace povodňové problematiky, informování občanů. 

Členové komise jsou při dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení,
může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise. 

Související povodňové komise sousedních obcí:

· Povodňové komise okolních obcí: Nová Ves, Veltrusy, Kralupy nad Vltavou

· Povodňová komise ORP Kralupy nad Vltavou

Přehledová tabulka

povodňová komise adresa telefon fax e-mail

Nelahozeves OÚ
Nelahozeves,
Školní 3,
Nelahozeves 

315785003 315785059 obec@nelahozeves.cz

záložní pracoviště: Hasičská
Zbrojnice,
Kralupská 20,
Nelahozeves 

604621366

4.2.1 Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
( §78 zákona č. 254/2001 Sb.)

· potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se
nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,

· zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných
vodních toků správci těchto vodních toků,

· provádějí povodňové prohlídky,

· zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

· prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

· organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a
fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1802
mailto:obec@nelahozeves.cz
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· informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s
rozšířenou působností,

· vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

· organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě
potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

· zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné
práce,

· zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další
povodní narušené funkce v území,

· provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a
podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

· vedou záznamy v povodňové knize.

4.2.2 Základní oblasti odpovědnosti povodňové komise obce

Povodňová komise obce Nelahozeves je odpovědná za příjem a předávání informací o vývoji povodňové
situace

· Předpovědní a hlásné službě (ČHMÚ Praha, VHD Povodí Vltavy s.p.).  

· PK předává informace hlídkové služby občanům a firmám. Tyto informace je nutné předávat také
vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy s.p., obcím níže po toku a ORP Kralupy nad Vltavou.

Povodňová komise obce má v rámci své činnosti ještě další povinnosti: 

Odpovědnost za vnitřní organizaci 

· Zajištění vozidel obce pro potřeby povodňové komise.

· Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).

· Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).

· Zajištění občerstvení a stravování (pro členy povodňové komise).

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

· Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách. 

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

· Monitorování stavu v zásobování vodou. 

· Spolupráce s dodavatelem pitné vody.

· Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení 

· Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického. 

· Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby. 

· Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

· Monitorování průjezdnosti komunikací.

· Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích.

· Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, o.p., při organizování uzavírek a
objízdných tras. 

· Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

· Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů. 

· Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.

· Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu. 

· Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.

· Evidence evakuovaných osob.

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku
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· V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce 

· Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a
ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a
jmen,

· Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti
nebo opatření uložených v době povodně.

· Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Vltavy, s.p.)

· Zakreslování rozlivů do map.  

· Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků      a
vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení, situace nebo na příkaz povodňové komise
obce.    

Jedná se zejména o:

· odstraňování překážek z kritických míst vodního toku,

· odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky),

· ochrana břehů před působením povodňových průtoků,

· opatření proti protržení hrází,

· provizorní uzavírání protržených hrází,

· instalace protipovodňových zábran,

· opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace, 

· opatření k omezení znečišťování vody. 

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před
povodněmi, zejména složkami IZS. 

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo
provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností
osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se pokyny povodňových orgánů
zejména:

· poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky, 

· odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich častí,

· účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení povodňové komise obce v době povodně je nutno dokladovat.

4.2.3 Činnost povodňové komise města při jednotlivých SPA

Povodňová komise obce zahajuje činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Při 1. stupni povodňové aktivity je
činnost zajišťována povodňovým orgánem obce a je zahájena činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby.
Rozhodným hlásným profilem pro činnost povodňové komise obce je hlásný profil Praha – Chuchle. 

1. SPA 

nastává při dosažení průtoku 1220 m3/s, což odpovídá vodnímu stavu 263 cm v profilu Chuchle. Při tomto stavu se
bude po určité postupové době hladina Vltavy nacházet ve výšce cca 1,30 m pod „přelivnou“ kritickou hranou
komunikace u silničního podjezdu pod železničním mostkem, což znamená 169,90 m n.m.  

Povodňový orgán obce zajistí:

· Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toku.

· Prověření spojení na PK – Kralupy nad Vltavou, Novou Ves, Veltrusy a PK ORP Kralupy nad Vltavou

· Zajistí sledování předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

· Započnou přípravné práce pro lokalitu v úseku mezi podjezdem pod železniční tratí a přístavem Marina Vltava a  pro
3 objekty v části obce Nelahozeves – Podhořany

· Bude zahájena činnost povodňové hlídky prostřednictvím JSDHO a hlásné služby. Minimální četnost pozorování při
dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně 
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· S nastalou situací budou seznámeni všichni členové povodňové komise a budou v neustálé pohotovosti

· Budou informováni vlastníci ohrožených nemovitostí v obci prostřednictvím rozhlasu, sms, megafonu popř. osobním
kontaktem

· Vlastníci ohrožených objektů budou informováni o povinnosti odstranění veškerých předmětů, zařízení a materiálů z
ohrožených pozemků, které by mohla voda strhnout a odnést

· Bude prověřena funkčnost varovného systému (rozhlas, spojky, policie)

· Bude prověřena dosažitelnost prostředků a zařízení k odstraňování následků povodně,

· Budou odstraněny veškeré předměty, zařízení a materiály z ohrožených pozemků, které by mohla voda strhnout a
odnést

· Započne vedení evidenčních a dokumentačních prací

2. SPA 

je vyhlášen při dosažení průtoku 1600 m3/s, což odpovídá vodnímu stavu 320 cm v profilu Chuchle. Při tomto stavu se
bude po určité postupové době hladina Vltavy nacházet ve výšce cca 0,5 m pod „přelivnou“ kritickou hranou
komunikace u podjezdu pod železničním mostem, což znamená 170,70 m n.m. Nadále je

možné bezpečné opuštění vozidel a všech pojízdných zařízení z ohrožené lokality od železničního podjezdu po přístav
Marina Vltava po příjezdové komunikaci (kritickým bodem je nejnižší hrana komunikace u železničního viaduktu – cca 171,20
m n.m. Bpv).

Předseda nebo místopředseda povodňové komise obce zajistí:

· Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

· Prověření spojení na PK – Kralupy nad Vltavou, Novou Ves, Veltrusy a PK ORP Kralupy nad Vltavou

· Sousedním obcím a ORP Kralupy nad Vltavou bude oznámeno, že byl vyhlášen stav pohotovosti – II.SPA

· Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace 

· Svolání povodňové komise 

· Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným
rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS, nebo osobně) 

· Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a Nasazení sil   a prostředků
dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS

· Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých                  a odchozích
telefonátů a rozhodnutí PK)

· PK obce nařídí odstranění veškerých strojů, automobilů, přívěsů a odstranění předmětů, materiálů veškerých zařízení
z lokality, která je ohrožena zaplavením – úsek mezi železničním podjezdem a přístavem Marina Vltava, včetně
přístavu, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku
vody (tyto úkony provádějí jednotliví vlastníci zařízení)

· PK nařídí majiteli přístavu Marina Vltava bezpečné ukotvení lodí, prověření jejich úvazů, popř. jejich vyzvednutí na
břeh

· PK obce nařídí jednotlivým vlastníkům nemovitostí v úseku mezi železničním podjezdem a přístavem Marina Vltava
(včetně přístavu) odvoz cenných předmětů a zásob jídla mimo záplavové území, příp. alespoň přemístění těchto
předmětů z přízemní části do vyšších pater objektů

· PK nařídí vlastníkům lodí jejich řádné uvázaní či vytažení na břeh

· PK obce nařídí a příp. zorganizuje odvoz, příp. přemístění látek závadných vodám mimo záplavové území vodního
toku Vltava

· Při stoupající tendenci průtoků bude zajištěno odstavení dodávky elektrické energie, vody a plynu do ohrožených
nemovitostí (vlastníci nemovitostí, příp. ČEZ – dispečink) a povodňovou komisí obce bude nařízena evakuace objektů
v úseku mezi železničním podjezdem a přístavem Marina Vltava (včetně přístavu) a bude zajištěno, aby v tomto
úseku byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly povodňové služby (povodňová komise obce, HZS, PČR
apod.),

3. SPA 

je vyhlášen při dosažení průtoku 1770 m3/s, což odpovídá vodnímu stavu 346 cm v profilu Chuchle. Při tomto stavu se
bude po určité postupové době hladina Vltavy nacházet ve výškové úrovni „přelivné“ kritické hrany komunikace u
podjezdu pod železničním mostem, což znamená 171,20 m n.m. Při tomto stavu již není možné bezpečné opuštění
vozidel a všech pojízdných zařízení z lokality v úseku mezi železničním podjezdem a přístavem Marina Vltava po příjezdové
komunikaci – dochází k plynulému zaplavování komunikace u podjezdu pod železničním mostem. Při III.SPA je nutné
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postupně evakuovat ostatní dosud obsazené objekty, které jsou již bezprostředně ohroženy. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
stanoveného záplavového území vodního toku Vltava a zároveň vzhledem k odlišnému výškovému umístění ohrožených
objektů je v PP obce III.SPA rozdělen pro jednotlivé činnosti a povinnosti s ním spojené do dvou podskupin:

I I I .SPA a) – je vyhlášen a odpovídá dosažení průtoku 1770 m3/s, což odpovídá vodnímu stavu 346 cm v profilu Chuchle.

I I I .SPA b) - odpovídá dosažení průtoku 2720 m3/s, což odpovídá vodnímu stavu 480 cm v profilu Chuchle.

Při I I I .SPA a) bude po určité postupové době průtok vodního toku Vltava v profilu obce Nelahozeves roven průtoku Q5.Při
tomto průtoku musí být již evakuováni obyvatelé z ohrožené lokality mezi železničním podjezdem a přístavem Marina Vltava,
protože dochází k zaplavení žel. podjezdu. Dále je nutné zahájit přípravné práce u č.p. 35 v části obce Nelahozeves, který je
ohrožen až při průtoku Q20, při dosažení stavu III.SPA a) má tento objekt stále volnou evakuační trasu z ohrožené lokality.

Při I I I .SPA b) bude po určité postupové době průtok vodního toku Vltava v profilu obce Nelahozeves roven průtoku Q20.
Při tomto průtoku je nutné již evakuovat objekt č.p. 35 v části obce Nelahozeves – tento objekt bude po určité postupové
době přímo ohrožen a zároveň nebude mít stále volnou evakuační trasu z ohrožené lokality.

Při  III. SPA bude provedeno:

· Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

· Prověření spojení na PK – Kralupy nad Vltavou, Dřetovice a PK ORP Kralupy nad Vltavou 

· Je zvýšena úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou
PK obce a ostatními povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Četnost pozorování při dosažení a vyhlášení
III.SPA je častější – dle potřeby a požadavku PK obce. 

· Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví).
Provádí se zápisy do povodňové knihy obce

· Vyhlášení III.SPA bude oznámeno sousedním obcím a ORP Kralupy nad Vltavou 

· Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace 

· Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným
rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS nebo osobně). 

Při I I I .SPA a):

· PK obce dohlédne na odstranění veškerých strojů, automobilů, přívěsů a odstranění předmětů, materiálů a
veškerých zařízení z lokalit, které jsou ohroženy zaplavením, a které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly
způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody (tyto úkony provádí jednotliví vlastníci zařízení)

· PK obce dohlédne a doporučí jednotlivým vlastníkům ohrožených nemovitostí odvoz cenných předmětů a zásob jídla
mimo záplavové území, příp. alespoň přemístění těchto předmětů z přízemní části do vyšších pater objektů,

· PK obce dohlédne a příp. zorganizuje odvoz, příp. přemístění látek závadných vodám mimo záplavové území
vodního toku Vltava,

· PK obce ověří dostupnost všech prvků PPO, osob, materiálů a mechanizace spojené s případnou následnou
stavbou PPO - viz technologický postup PPO (pytle, písek, nakladače, nákladní vozy, nářadí a dle technologického
postupu potřebný počet osob zapojených do stavby PPO)

· Bude prozkoušena funkčnost protipovodňového uzávěru v nové šachtě na dešťové kanalizaci v části obce
"Vltavská, Zahradní, Příčná" včetně případného odstranění nečistot převážně v prostoru dosedací plochy uzávěru,

· Bude zajištěno odstavení dodávky elektrické energie, vody a plynu do ohrožených nemovitostí (vlastníci nemovitostí,
příp. ČEZ – dispečink apod.)

· Bude nařízena evakuace ohrožených objektů

· PK obce zajistí a dohlédne na to, aby v evakuované lokalitě byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly
povodňové služby (povodňová komise obce, HZS, PČR apod.)

Při I I I .SPA b):

· Při předpovědi stoupající tendence vodních stavů a průtoků Vltavy bude započata výstavba jednotlivých PPO (dle
jejich technologického postupu, který má obec k dispozici) - jedná se o tři místa v ulici Zagarolská – u elektrárny
Miřejovice, příkop kolmý na ulici Zagarolská (p.p.č. 186/4) a úsek u křížení ulic Na Hřišti a Zagarolská

· Bude zajištěno uzavření protipovodňového uzávěru na dešťové kanalizaci v části obce "Vltavská, Zagarolská a
Příčná" v nové šachtě. Z této uzávěrové šachty budou přečerpávány vnitřní vody z chráněného území do vodního
toku

· PK obce dohlédne a doporučí jednotlivým vlastníkům ohrožených nemovitostí odvoz cenných předmětů a zásob jídla
mimo záplavové území, příp. alespoň přemístění těchto předmětů z přízemní části do vyšších pater objektů
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· PK obce dohlédne a příp. zorganizuje odvoz, příp. přemístění látek závadných vodám mimo záplavové území
vodního toku Vltava

· Bude zajištěno odstavení dodávky elektrické energie, vody a plynu do ohrožených nemovitostí (vlastníci nemovitostí,
příp. ČEZ – dispečink apod..)

· PK obce zajistí a dohlédne na to, aby v evakuovaných lokalitách byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly
povodňové služby (povodňová komise obce, HZS, PČR apod.)

· Bude ověřeno u příslušných povodňových orgánů, správce toku zda dojde ještě ke zvyšování průtoků, či jestli již
povodeň kulminovala,

· Nadále bude prováděn zápis do povodňové knihy obce a evidenční a dokumentační práce.

4.2.4 Činnost povodňového orgánu obce bezprostředně po povodni

· Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území obce, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a
právnickým osobám, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, povodňovým
orgánům sousedních obcí.

· Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území obce.

· Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům obce.

· Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území.

· Podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce),

· Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika
o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů

· Zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodní.

· Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a
ostatní infrastruktury

· Zajištění vysoušecí techniky

· Zajištění deratizace a dezinfekce všech, povodní dotčených, veřejných prostranství.

· Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

· V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po
provedené revizi těchto zařízení

· Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává zprávu o povodni v předepsaném
rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu. 

Osnova  zprávy je uvedena v příloze plánu.

4.3 Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

Zástupci složek IZS a dalších institucí plní v rámci povodňové ochrany zejména úkoly sumarizované níže:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

· zabezpečuje prostřednictvím KOPIS vazbu na integrovaný záchranný systém, 

· koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku, 

· účastní se předávání informací v rámci hlásné povodňové služby, zejména v případě nezbytného využití náhradních
komunikačních prostředků, 

· přebírá výstrahy ČHMÚ a zajišťuje jejich předání určeným členům povodňových orgánů, zejména mimo pracovní
dobu, 

· zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech, 

· organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminací a dalších ochranných opatření, 

· koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové přežití obyvatelstva, nouzové zásobování pitnou vodou,
potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva na území postiženého povodní, zejména
v oblastech nepřístupných běžnou dopravní technikou, 

· organizuje a koordinuje humanitární pomoc a spolupracuje s nevládními organizacemi při zajišťování humanitární a
charitativní pomoci postiženému obyvatelstvu.
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Policie České republiky

· zabezpečuje ochranu osob a majetku, 

· zajišťuje veřejný pořádek, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, 

· zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Územní středisko záchranné služby 

· poskytuje přednemocniční péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof a živelných pohrom 

· koordinuje součinnost při zajišťování neodkladné přednemocniční péče se všemi složkami IZS, 

· zabezpečuje dopravu a umístění raněných a nemocných do cílových zdravotnických zařízení, která nejsou ohrožena
povodní, 

· prostřednictvím zdravotnického operačního střediska řídí vzlety LZS, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

· koordinuje plnění úkolů jednotlivých hygienických stanic v území postiženém povodní, 

· zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů občanů v území postiženém povodní včetně kontrolních rozborů pitné
vody, monitoruje epidemiologickou situaci v celém území a navrhuje potřebná opatření. 

Povodí Vltavy, státní podnik

· účastní se předpovědní a hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje meteorologickou hydrologickou
situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům, 

· navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity, 

· navrhuje mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné ovlivnění odtokových poměrů s
dopadem na ucelené povodí, 

· monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodohospodářských děl.

Český hydrometeorologický ústav 

· vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrometeorologických situací nebezpečných z hlediska vzniku
povodní, 

· poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku a vývoji povodní, zejména informace o srážkách,
vodních stavech a průtocích a jejich předpovědi. 

4.4 Činnosti občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA 

· zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, městského rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

· získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

· sledovat vodní stavy v hlásných profilech.

· provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál.  Neodkliditelný materiál
ukotvit. 

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA:

· zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

· připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.

· řídit se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů.

· aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.

· informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

· připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních
potrubí atd.

· odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

· odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky. 

· v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA:

· Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.
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· Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

· Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo
vyvezeno.

· Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní
uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v brožuře Evakuace. Pokud je to technicky možné utěsnit
zejména kanalizaci. 

4.5 Přehled vyrozumění obyvatel

V případě ohrožení povodněmi obec Nelahozeves aktivuje zásahovou jednotku JSDHO, hlídkovou službu a informuje
občany a vlastníky nemovitostí veřejným rozhlasem o hrozícím nebezpečí. 

4.5.1 Způsob varování a informování obyvatelstva

V obci Nelahozeves byly vybudovány bezdrátové místní informační systémy (MIS), taktéž nazývány jako místní rozhlasy.
MIS budou sloužit k varování a informování obyvatelstva o mimořádných událostech, zejména povodních. Centrální vysílací
pracoviště je umístěno na Obecním úřadě, které bude ovládáno předsedou povodňové komise, popřípadě jejími členy. Místní
informační systém umožňuje rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyrozumění občanů. 

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů je možné zobrazit v mapě a jejich souhrnné údaje jsou uvedeny ve výpisu
z databáze POVIS pro území obce Nelahozeves. 

4.5.2 Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ
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4.5.3 Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ
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4.5.4 Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce
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4.5.5 Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

4.6 Technické prostředky

Převážně se jedná o mechanizaci JSDHO. Dále je možné vyžádat pomoc od právnických osob, které tuto mechanizaci obci
poskytují. Další technická pomoc bude v případě akutní potřeby vyžádána prostřednictvím ORP u KOPIS HZS
Středočeského kraje.

4.7 Evakuace

4.7.1 Evakuační místa

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce, případně dle výpisu z Havarijního
plánu Středočeského kraje pro obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, zpracovávaný složkami krizového řízení
a integrovaného záchranného systému (IZS).

Obyvatelé ohrožených částí obce využijí ústupové (evakuační) cesty, které jsou vyznačeny v přílohách povodňového plánu
(viz dokumenty)

Hlavním evakuačním střediskem obce je Základní škola Nelahozeves, s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého
ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci. 

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném příručce.

Na místě soustředění povede pověřená osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu
evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali
do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

· Příjem evakuovaných osob.

· Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
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· První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

· Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

· Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a
stravování. 

Přehled evakuačních míst je uveden v přílohách .

4.7.2 Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu apod.) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na
nejbližší dny, vyzýváme všechny občany bydlící v blízkosti vodních toků, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní
podle vlastních povodňových plánů a povodňového plánu obce.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen druhý stupeň povodňové
aktivity – stav pohotovosti.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové
aktivity – stav ohrožení.

Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou (přívalovou) povodní na základě rozhodnutí
povodňového orgánu obce je vyhlášena evakuace v ……… ulice…., domy č.p. .….)

Hrozí přívalová (blesková povodeň), zanechejte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.

4.7.3 Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je
možno je evakuovat do objektů soukromých zemědělců. S ohledem na omezené kapacity obce se doporučuje
občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s místními zemědělci.   

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata
z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému
vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí. 

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat
a určit majitele.

4.8 Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Při vzniku povodňové situace dojde k zaplavení podjezdu železničního mostu, který zajišťuje jediný přístupe ke Dvořákově
stezce.  Jelikož tato komunikace je slepá není možné zajistit objízdnou trasu. K zaplavení hlavních tahů v obci nedojde.

Přehled dopravních omezení naleznete v přílohách .

4.9 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o
průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných
okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených
opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

· záznamy v povodňové knize,

· průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků,

· průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně,

· označování nejvýše dosažené hladiny,

65

65



Povodňový plán obce Nelahozeves

© 2019 Obec Nelahozev es | tisk: 02.12.1946

· fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy,

· zaměřování a zakreslování záplavového území,

· monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění,

· účelový terénní průzkum a šetření,

· zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně.

4.9.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty,
které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

· doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí doslovné znění přijatých zpráv
s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí

· doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání

· datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity

· datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně

· datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně

· doslovné znění příkazů povodňového orgánu

· popis provedených opatření

· výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat.
Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

4.9.2 Zpráva o povodni

Povodňové orgány obcí zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým
škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. 

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis         a
posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na
odstranění následků povodně. 

Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede
doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně. 

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav.
Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí. 

Osnova  zprávy po povodni.

4.10 Plán pravidelné aktualizace dPP

Aktualizace dat bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou aktualizace. Aktualizace složení povodňové komise
v editoru dat se navrhuje provádět 1x ročně. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňové komise před
obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými
dešti, dlouhotrvající a vydatné deště). Povodňový orgán obce je povinný udržovat povodňový plán aktuální, s čímž souvisí i
aktualizace databází v Editoru dat dPP ČR.
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5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází
správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění
a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím. 

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.

 Veřejná verze povodňového plánu: http://stredocesky.dppcr.cz/web_535079/

http://stredocesky.dppcr.cz/web_535079/
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6 Přílohy

Objekty dPP

· Ohrožené objekty  – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly),
objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.

· Ohrožující objekty  – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod. 

· Místa omezující odtokové poměry  – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků
dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt
toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod. 

· Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze
zemědělských pozemků a strmých svahů. 

· Vodní díla (nádrže)  – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.

· Dopravní omezení – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.

· Fotodokumentace  – fotodokumentace objektů dPP

6.1 Dokumenty

Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: Adresář
povodňového plánu. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových
plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

· Povodňové komise

· Organizace

· Rejstřík osob

Vzory dokumentů pro obec

· Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)

· Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)

· Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)

· Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)

· Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)

· Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)

· Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)

· Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

· Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

· Evakuační trasa Dvořákova stezka, Ing. Adriana Landová 

· Evakuační trasa Lososnice, Ing. Adriana Landová 

· Evakuační trasa Podhořany, Ing. Adriana Landová 
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https://dpp.hydrosoft.cz/download/dpp_prilohy/DOK_Vyhlaseni_SPA.doc
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Povodňový plán obce

· Povodňový plán obce Nelahozeves, Ing. Adriana Landová / Obec Nelahozeves 

· Technologický postup instalace PPO v Nelahozevsi, VHS Projekt - Ing. Martin Jakoubek / obec Nelahozeves 

Seznam obsahuje údaje k 02.12.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
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6.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

· název obce, kde k povodni došlo,

· datum vzniku a ukončení povodně,

· vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni,

· kdo zprávu zpracoval,

· datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

· základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.),

· stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech,

· průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových
jevů apod.),

· kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize),

· zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou),

· ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

· zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba),

· přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání),

· přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti,

· zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost,

· zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých,

· přehled o vyžádané další pomocí,

· zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.

· zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

· rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis),

· rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.),

· rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku

· náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce,

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

· čištění koryta, čištění studní, 

· odčerpávání vody ze zaplavených prostor, 

· obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu, 

· obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

· návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni,

· návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými
orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

· tabulky, grafy,

· fotografie,
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· videozáznamy

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s
číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle evidence CEVT (ISVS) jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují
úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro
které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami
zobrazení toku.

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku 

(č. hyd. pořadí u

významných toků)

ID toku ID Dibavod Recipient Správce

Vltava (1-06-01-
055)

 10100001 113900000100 L: Labe  Povodí Vltavy,
s.p. 

Tabulka obsahuje údaje k 02.12.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku ID toku ISyPo ID Recipient Správce

 rameno Vltavy
Nelahozeves
pravé 

 10254467 200255203 Vltava  Povodí Vltavy,
s.p. 

 Vltava  10100001 200071983 Labe  Povodí Vltavy,
s.p. 

Tabulka obsahuje údaje k 02.12.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.3 Vodní díla I. - III. kategorie

Nelahozeves - na správním území nejsou v POVIS k datu 02.12.2019 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=csu_obce_hr&QI=-1&QY=C[KOD_OBEC_P]E535079&TM=*csu_obce_hr
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-178
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]113900000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]100010000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=spravavt_isvs&TM=*spravavt_isvs&CF_SZO=1&QY=C[JEV_ID]E200453040&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/*dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]113900000100&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=spravavt_isvs&TM=*spravavt_isvs&CF_SZO=1&QY=C[JEV_ID]E200224875&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/*dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=L[TOK_ID]100010000100&QI=-1
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6.3.1 Další vodní díla

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok

(povodňový

úsek)

kategorie: název profil

ID

data stupeň stav

[cm]

průtok

[m
3
/s]

ORP

obec

Vltava: ř. km
60,08
(Chuchle -
Vraňany)

A: Praha -
Chuchle

209 (mapa) 1. SPA 128 450 Praha 16
Praha-Velká
Chuchle

2. SPA 223 1 000

3. SPA 306 1 500

Vltava: ř. km
51,65
(Chuchle -
Vraňany)

A: Praha - Na
Františku

211 (mapa) 1. SPA 321 455 Praha 1
Praha 1

2. SPA 392 1 010

3. SPA 450 1 520

Vltava: ř. km
22,1

C: Kralupy
nad Vltavou,
lávka pro
pěší (C10)

C2111_007_C
10 (mapa)

1. SPA 168,3 Kralupy nad
Vltavou
Kralupy nad
Vltavou

2. SPA 169,4

3. SPA 170,5

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu

profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou

přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

 

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

Vltava: ř. km 60,08 (Chuchle - Vraňany): Praha - Chuchle: A 209

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307225

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&QY=C[OBJ_SEQ]E11022878
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&CF_SZO=1&QI=-1&QY=C[OBJ_SEQ]E11022878&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&QY=C[OBJ_SEQ]E11022916
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&CF_SZO=1&QI=-1&QY=C[OBJ_SEQ]E11022916&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&QY=C[OBJ_SEQ]E11024870
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&QY=C[OBJ_SEQ]E11024870
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=hlas_prof&CF_SZO=1&QI=-1&QY=C[OBJ_SEQ]E11024870&Z=5000
http://hydro.chmi.cz/hpps/
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307225
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ČHMÚ Praha: http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLCH

Vltava: ř. km 51,65 (Chuchle - Vraňany): Praha - Na Františku: A 211

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307287

Vltava: ř. km 22,1: Kralupy nad Vltavou, lávka pro pěší (C10): C2111_007_C10

město Kralupy nad Vltavou: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/State/534951/8

6.5 Srážkoměrné stanice

Přehled srážkoměrů

stanice provozovatel obec ORP kraj

Kralupy nad Vltavou
(mapa)

ČHMÚ Praha Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLCH
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307287
http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/State/534951/8
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TM=*srst/hlas_prof&TS=srst&QY=C[OBJ_SEQ]E12183935
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=hlas_prof&TS=srst&TM=*srst/hlas_prof&CF_SZO=1&QI=-1&QY=C[OBJ_SEQ]E12183935&Z=5000
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6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

ČHMÚ: Radar a srážkoměry

 

ČHMÚ: http://www.chmi.cz/portal/dt?
menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

Kralupy nad Vltavou CHMU_24803272

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?
day_offset=0&tday_offset=0&seq=24803272

6.6 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec

(lokalita/katastr)

popis místa převažující

účel objektu

počet objektů Qn poznámka

 Tok: 10269682 (138290001200)

Nelahozeves ul. Pod Strání č.p.
36 
Ohrožena
nemovitost č.p.
159 - možné
ucpání mostku

Obytné budovy 1

 Vltava 10100001 (113900000100)

http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=24803272
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=24803272
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=C[TOK_ID]E138290001200&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18552216&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18552216&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=C[TOK_ID]E113900000100&QI=-1
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obec

(lokalita/katastr)

popis místa převažující

účel objektu

počet objektů Qn poznámka

Nelahozeves
(Nelahozeves -
Dvořákova
stezka)

Marina Vltava 
Objekt ohrožen od
Q50, je zasažen
aktivní zónou.

Služby
kontakt: Petr
Kožený mobil: 602
326 261

1 50

Nelahozeves MERO ČR a.s. Infrastruktura
(technické sítě a
objekty)

3 objekt se nachází
v blízkosti rozlivu
Q100

Nelahozeves pod zámkem -
č.p.295, 18 

Obytné budovy 2 100

Nelahozeves ul. Dvořákova
Stezka Q20 
Ohroženy
nemovitosti č.p.
64, 26, 37, 23, 16,
27

Obytné budovy 6 20

Nelahozeves ul. Dvořákova
Stezka Q100 
Ohrožena
nemovitost č.p. 56,
25, 

Obytné budovy 2 100

Nelahozeves
(Nelahozeves -
Losenice)

ul. Lososnice
č.p.35 
Objekt ohrožen už
při Q20. Zbytek
nemovitosti Q100

Obytné budovy 2 20

Nelahozeves ul.Zagarolská č.p.
314 

Obytné budovy 1 100

Nelahozeves ul.Zagarolská č.p.
348, 042 

Obytné budovy 2 100

Nelahozeves
(Nelahozeves -
Podhořany) k.ú.
Podhořany

RWE Transgas 
Regulační
plynová stanice
ohrožena rozlivem
Q20 propagujícím
se od Starých
Ouholic.

Infrastruktura
(technické sítě a
objekty)

1 20

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.7 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec

(lokalita/katastr)

popis místa převažující

účel objektu

ohrožující látka

 Vltava 10100001 (113900000100)

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297421&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18452670&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421134&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421134&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297420&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297420&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18172586&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18172586&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297419&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297419&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421216&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421216&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421183&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18421183&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozene&TM=*ohrozene/ohrozujici/led_jev/vd_ktg&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E12297423&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=C[TOK_ID]E113900000100&QI=-1
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obec

(lokalita/katastr)

popis místa převažující

účel objektu

ohrožující látka

Nelahozeves MERO ČR a.s. Infrastruktura (technické sítě a
objekty)

Pohonné hmoty a maziva
(hořlavina)

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.8 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Pov odňov ý  informační sy stém (POVIS) neobsahuje k datu 02.12.2019 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec

(lokalita)

k povrchovým vodám

[m]

popis

 Vltava 

Nelahozeves
Kaučuk, a.s. - skládka styrenu

900 Tok Vltavy je od skládky sudů vzdálen
cca 0,9 km směrem k východu. Vltava
je vodohospodářsky významný tok.
Přímo z prostoru skládky ani jeho
blízkého okolí neodtéká žádný
pvrchový tok, který by odváděl
srážkové či podzemní vody. Před
vybudováním struskoviště protékal
místním údolím potok Korytnice.
Zaplavením údolí struskovištěm byl tento
potok v horní části zrušen a v
současnosti vytéká pod hrází
struskoviště z upraveného výtokového
objektu. 

(podrobný výpis)

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze SEKM dne 02.12.2019

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

6.9 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo obec poloha na toku

[ř. km]

popis

 Tok: 10269682

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=ohrozujici&TM=/ohrozene*ohrozujici/led_jev&CF_SZO=0&QY=C[OBJ_SEQ]E18452670&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=sekm&TM=*sekm&CF_ARROW=1&Z=5000&QI=-1&QY=C[ZATEZ_ID]E10279001
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=sekm&TM=*sekm&CF_ARROW=1&Z=5000&QY=C[ZATEZ_ID]E10279001
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=C[TOK_ID]E138290001200&QI=-1
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místo obec poloha na toku

[ř. km]

popis

Most č. 24024-1 Nelahozeves Hrozí nahromadění spláví a
vzdutí

ohrožena nemovitost č.p. 36

Mostek - ul. Lososnice Nelahozeves Hrozí nahromadění spláví a
vzdutí

ohrožení nemovitostí pod tratí

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu

obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.10 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z
povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území místo popis ohrožení hlavní směr proudění

Nelahozeves, 
Nelahozeves

V Loučkách Povrchový odtok polní
cestou 

V

Nelahozeves, 
Nelahozeves

V Závětině Povrchový odtok z luk JJV

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.11 Protipovodňová opatření

Přehled protipovodňových opatření

název obec (ORP) tok

[ř. km]

popis

Nelahozeves - dešťová
kanalizace

Nelahozeves (Kralupy
nad Vltavou)

Vltava

17.6 - 18.0

Povodňový uzávěr

Stav realizace:
Vybudované

Kapacita: Q

Lokalita: 

Povodňový uzávěr na
dešťové kanalizaci.

Ohrožení: 

ID PPO: 1846 

Nelahozeves -
protipovodňové
hrazení

Nelahozeves (Kralupy
nad Vltavou)

Vltava

18.2 - 18.3

Zvýšení ochrany

Stav realizace: Plánované

Kapacita: Q

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=moop&CF_SZO=0&TM=*moop/led_jev/vd_ktg/ohrozene&QY=C[OBJ_SEQ]E18173209&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=moop&CF_SZO=0&TM=*moop/led_jev/vd_ktg/ohrozene&QY=C[OBJ_SEQ]E18173215&Z=5000
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=blesk&TM=*blesk&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]18452891&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=obj_dpp&TS=blesk&TM=*blesk&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]18452868&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=ppo&TM=/vd_ktg/led_jev/ohrozene/ohrozujici*ppo*ppo_linie&QY=C[OBJ_SEQ]E12299731
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=ppo&TM=/vd_ktg/led_jev/ohrozene/ohrozujici*ppo*ppo_linie&QY=C[OBJ_SEQ]E12299731
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=ppo&TM=/vd_ktg/led_jev/ohrozene/ohrozujici*ppo*ppo_linie&QY=C[OBJ_SEQ]E18453229
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=ppo&TM=/vd_ktg/led_jev/ohrozene/ohrozujici*ppo*ppo_linie&QY=C[OBJ_SEQ]E18453229
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&MAP=obj_dpp&TS=ppo&TM=/vd_ktg/led_jev/ohrozene/ohrozujici*ppo*ppo_linie&QY=C[OBJ_SEQ]E18453229
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název obec (ORP) tok

[ř. km]

popis

Lokalita: 

Protipovodňová stěna v
délce 86,5 m, výšky 0,74
m na Q2002. Vrátka a
vrata u plotu objektu VD
Miřejovice budou hrazena
samostatně pytli s pískem.

Ohrožení: 

ID PPO: 3563 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.12 Postupové doby

Přehled postupových dob na tocích

Tok

[ř. km]

Úsek Délka úseku

[km]

Postupová doba

[hod]

Rychlost

[km/h]

Vltava, ř.
km: 71,7–0

Vrané n.Vlt. – Mělník 71,7 8–28 max: 9,0 min: 2,6 

Vltava, ř.
km: 71,7–
11,5

Vrané n.Vlt. – Vraňany 60,2 8–17 max: 7,5 min: 3,5 

Vltava, ř.
km: 62–0

Modřany – Mělník 62 7–14 max: 8,9 min: 4,4 

Vltava, ř.
km: 62–12

Praha - Chuchle – Vraňany 50 7–10 max: 7,1 min: 5,0 

Vltava, ř.
km: 61,7–0

Praha - Chuchle – Mělník 61,7 7–26 max: 8,8 min: 2,4 

Vltava, ř.
km: 28–17,5

Libčice – Miřejovice 10,5 2–3 max: 5,3 min: 3,5 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny.

Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E41&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E34&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E307&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E288&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E42&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=p_doby&TS=post_doba&CF_SZO=1&QY=C[PD_ID]E39&QI=-1
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6.13 Záplavová (zátopová) území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok

(DIBAVOD)

ORP

dotčené obce

úsek

od - do  [ř. km]

stanovení záplavového území

vodoprávní úřad

datum platnosti

dokumentace

Vltava (Vltava) Benešov, Brandýs
nad Labem-Stará
Boleslav, Černošice,
Dobříš, Kralupy nad
Vltavou, Mělník,
Neratovice, Příbram,
Sedlčany
Bohostice, Borotice, Buš,
Čím, Davle, Dolany nad
Vltavou, Dublovice,
Hořín, Hradištko,
Hřiměždice, Husinec,
Chotilsko, Chvatěruby,
Jíloviště, Kamýk nad
Vltavou, Klecany,
Klučenice, Kozárovice,
Kralupy nad Vltavou,
Krásná Hora nad
Vltavou, Krňany,
Křečovice, Křepenice,
Libčice nad Vltavou,
Lužec nad Vltavou,
Máslovice, Měchenice,
Mělník, Milešov,
Nalžovice, Nelahozeves,
Neveklov, Nová Ves,
Obříství, Rabyně, Radíč,
Roztoky, Slapy,
Solenice, Svatý Jan,
Štěchovice, Veltrusy,
Vojkovice, Vraňany,
Vrané nad Vltavou,
Všestudy, Zálezlice,
Zduchovice, Zlončice,
Županovice

0,000 - 154,000

délka 154,0 km

KNV Středočeský
30.05.1989
VLHZ 1280/89-234
(POVIS)

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=zatopy&TS=zu_usek_toku&CF_SZO=1&QI=0&QY=L[ZUID]CZ020_967%0A
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/cz020_967.pdf
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhrinfo.php?seq=1002754
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vodní tok

(DIBAVOD)

ORP

dotčené obce

úsek

od - do  [ř. km]

stanovení záplavového území

vodoprávní úřad

datum platnosti

dokumentace

Vltava (Vltava) Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav,
Černošice, Kralupy
nad Vltavou, Mělník,
Neratovice
Dolany nad Vltavou,
Hořín, Husinec,
Chvatěruby, Klecany,
Kralupy nad Vltavou,
Libčice nad Vltavou,
Lužec nad Vltavou,
Máslovice, Mělník,
Nelahozeves, Nová Ves,
Obříství, Roztoky,
Veltrusy, Vojkovice,
Vraňany, Všestudy,
Zálezlice, Zlončice

0,008 - 40,165

délka 40,2 km

KÚ Středočeského kraje
09.11.2004
49755/04/OŽP-Bab
(POVIS)

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.14 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo adresa telefon

fax

počet

lůžek

počet

jídel

kontakt poznámka

ZŠ
Nelahozeve
s (mapa)

Školní 55
27751
Nelahozeves

315785037 100 350 Pro obec
Nelahozeves

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

6.15 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

Přehled dopravních omezení

poloha na toku

[ř. km]

ohrožující Qn ohrožující hladina

[m n.m.]

neprůjezdné místo popis

 Vltava 10100001 (113900000100)

20,000 20 ORP: Kralupy nad
Vltavou

Při Q20 je zaplavena
komunikace

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=zatopy&TS=zu_usek_toku&CF_SZO=1&QI=0&QY=L[ZUID]100000083%0A
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/100000083.pdf
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhrinfo.php?seq=1002742
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=mapa&TS=eva_mista&TM=*eva_mista&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]12297779&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=mapa&TS=eva_mista&TM=*eva_mista&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]12297779&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535079&map=mapa&TS=eva_mista&TM=*eva_mista&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]12297779&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=mapa&TS=eva_mista&TM=*eva_mista&CF_SZO=1&QY=L[OBJ_SEQ]12297779&Z=5000&QI=-1
http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=toky&TS=diba_a01&TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&QY=C[TOK_ID]E113900000100&QI=-1
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poloha na toku

[ř. km]

ohrožující Qn ohrožující hladina

[m n.m.]

neprůjezdné místo popis

Nelahozeves: 
Dvořákova stezka

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2019

Objížďky

Pov odňov ý  informační sy stém (POVIS) neobsahuje k datu 02.12.2019 pro tuto tabulku žádné údaje.

6.16 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována. 

6.17 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné
informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: www.dppcr.cz

konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky: 

  http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=535079&map=doprava&TS=dop_omezeni&TM=*dop_omezeni&CF_SZO=1&QY=C[OBJ_SEQ]E12298477&Z=5000&QI=-1
http://www.dppcr.cz
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm
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7 Kontakty

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s. 800 850 860

Plyn: pohotovostní linka 1239

Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: Adresář
povodňového plánu. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových
plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

· Povodňové komise

· Organizace

· Rejstřík osob

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce.html
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8 Ostatní

8.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími
předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým
zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je
pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj.
"ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/
Ministerstvo vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz 

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

· povodňová opatření
· záplavová území
· stupně povodňové aktivity
· povodňové plány
· povodňové prohlídky
· předpovědní a hlásná povodňová služba
· povodňové záchranné a zabezpečovací práce
· dokumentace a vyhodnocení povodní
· povodňové orgány
· ostatní účastníci ochrany před povodněmi
· náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Zdroj Ministerstvo zemědělství (úplné znění).

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

· působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

· působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

· práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů
(zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území). 

· poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

· ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
· nasazení jednotek PO a jejich součinnost

http://portal.gov.cz/app/zakony/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2001-254-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=regulation&section=1&id=51514&name=254/2001
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-12
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133
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[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.

[12] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

· vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
· použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní

prostředí
· spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

· definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací

[14] Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

· součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
· úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

[16] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

· obsah činnosti a složení krizových orgánů
· způsob zpracování krizových plánů

[17] Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových
území a jejich dokumentace

· Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku
a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

· výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
· kategorizace vodohospodářských děl

[19] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků

· činnost správců vodních toků

[20] Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti

· územní plánování

[21] Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., ze dne 2. 2. 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
· obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

· skladba a obsah povodňových plánů
· druhy povodňových plánů
· stupně povodňové aktivity
· podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní
povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)

· vymezení hlavních pojmů
· hlásná povodňová služba
· předpovědní povodňová služba
· schémata přenosu informací
Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05  zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-320
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-462
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-79
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-471
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-178
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-500
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-24
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-216
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[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

· skladba a obsah manipulačních řádů
· podklady pro vypracování manipulačních řádů
· manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)

· kvantifikace typů zvláštních povodní
· stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
· stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu
ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)

· vymezení hlavních pojmů
· vodní díla, pro která se plán zpracovává
· postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících
podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

· kompetence vodoprávních úřadů
· omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu
dohledu nad vodními díly, 

· Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska
technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,

· Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV.
kategorie,

· Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich
výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

· Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,
· Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
· Příloha

[30] Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví
jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového
štábu obce (Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:
· Standardizované hlášení
· Vybraná ustanovení právních předpisů

8.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán obce Nelahozeves

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR“)).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-o-vodach/metodicky-pokyn-37380-2010-15000-1.html
http://www.hzscr.cz/soubor/kriz-staby-smernice-mv-2011-1-pdf.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Obecní úřad Nelahozeves

Školní 3, 27751Nelahozeves

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Josef Kazík Bc. (poradaochrana@gmail.com)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný
(zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební
mobilní telefon) a e-mailová adresa. 

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy
povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo
vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen
„Osobní údaje“). 

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které
jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených
vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit
evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na
pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané
stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané stání společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou
jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových
komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

· historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických
záznamů z databáze

· historie údajů o ohrožených objektů se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických
záznamů z databáze

· historie údajů o složení povodňových komisích se se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází
k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze

· historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem
povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou
příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné
(aktuální) Osobní údaje. 

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy
na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům,

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
http://www.povis.cz/html/
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dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních
údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává
Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: Josef Kazík Bc. (poradaochrana@gmail.com).

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních
údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde
k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou
být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje. 

8.3 Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),

[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový
zákon)

[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

[5] MŽP, Metodický pokyn č. 9  odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové
služby, Věstník MŽP č. 12/2011

[6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich
začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

[7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány

[8] Digitální povodňový plán České republiky

[9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

[10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000

[11] Technická dokumentace map

[12] Povodňový informační systém, MŽP

8.4 Používané symboly a zkratky

aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto
značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ aktivní zóna záplavového území 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

BR bezpečnostní rada 

BRO bezpečnostní rada obce 

CEVT Centrální evidence vodních toků

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav: http://chmu.cz

https://www.uoou.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
http://www.dppcr.cz
http://www.povis.cz
http://chmu.cz
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ČHP číslo hydrologického pořadí

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad: http://www.czso.cz/

ČIZP Česká inspekce životního prostředí

DBF binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze

DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat

DKM digitální katastrální mapa

DVT drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)

ePUSA webový portál územních samospráv http://www.epusa.cz/

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation

HIZ hydrologické informační zprávy

HK hradlová komora

HMP Hlavní město Praha

HMZ hlavní meliorační zařízení 

HOZ hlavní odvodňovací zařízení

HRIZ hydrologické regionální informační zprávy

HZS Hasičský záchranný sbor 

ID identifikátor záznamu v databázi

ISVS informační systém veřejné správy

IVNJ informace o výskytu nebezpečných jevů

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva

ISyPo Informační systém podniků povodí

KOIS HZS Krajské operační a informační středisko HZS

KOPIS HZS Krajské operační a informační středisko HZS

KÚ Krajský úřad 

KVS Krajská veterinární správa 

LB levý břeh 

LBP, PBP levobřežní přítok, pravobřežní přítok 

LZS Letecká záchranná služba

LVS lokální výstražné systémy

MČ Městská část

MěÚ nebo MÚ Městský úřad

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

http://www.czso.cz/
http://www.epusa.cz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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MM Magistrát města

MP Městská policie 

MPD mimopracovní doba 

MŘ manipulační řád

MŠ mateřská školka 

MVN malá vodní nádrž

MZe Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

OBT objekt 

OPIS HZS Operační a informační středisko HZS

OO PČR Obvodní oddělení Policie ČR 

ORP obec s rozšířenou působností 

OP KS Operační středisko krizového štábu

OÚ Obecní úřad 

OVM orgány veřejné moci

OŽP odbor životního prostředí

PB pravý břeh 

PČR Policie České republiky

PD pracovní doba 

PK povodňová komise 

PP povodňový plán 

PPVN povodňové plány vlastníků nemovitostí

PVI předpovědní výstražné informace

Správci povodí:

PLA Povodí Labe, státní podnik

PVL Povodí Vltavy, státní podnik

POH Povodí Ohře, státní podnik

POD Povodí Odry, státní podnik

PMO Povodí Moravy, s.p.

Q
100

 průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let 

Q
20

 průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let 

Q
5
 průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let 

Q
N

 N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let

RLP rychlá lékařská pomoc
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ř. km říční kilometr

s.p. státní podnik

SaP síly a prostředky 

SO správní obvod

VaK vodovody a kanalizace

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: http://www.uir.cz/

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst

SIVS Systém integrované výstražné služby ČHMÚ 

SPA stupeň povodňové aktivity 

TBD technickobezpečnostní dozor 

ÚMČ Úřad městské části

ÚO HZS Územní odbor Hasičského záchranného sboru 

VD vodní dílo 

VHD vodohospodářský dispečink

VN vodní nádrž

WMS webová mapová služba

ZBS záchranný bezpečnostní systém

ZŠ základní škola 

ZZS zdravotnická záchranná služba 

8.5 Tiráž

Vydal: Obecní úřad Nelahozeves, Nelahozeves, Školní 3, 277 51, 315785003 
datum publikování verze 1.0.0: 02.12.19.

http://vdp.cuzk.cz/
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