4.3. Informace o povodňové komisi
obce s rozšířenou působností
ZÁKON č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Díl 2
§ 70 Stupně povodňové aktivity

(1) Stupni povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového
nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v
hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného
jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.
(2) Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím
nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:
a) první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu
toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková
služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných
jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností,
jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,
b) druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené
povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se
povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně
podle povodňového plánu,
c) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu,
ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických
hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti
současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby
záchranné práce nebo evakuace.
(3) Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním
obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení
směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva
předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení
vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového
nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen
informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.
(4) Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou
obsažené v povodňových plánech.
§71
Povodňové plány

(1) Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují
způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění
odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují 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 a stanovené směrodatné limity stupňů
povodňové aktivity.
Díl 3
Povodňové orgány
§77
(1) 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 činnosti ostatních účastníků ochrany před
povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
(2) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány
a) orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských
částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
c) krajské úřady,
d) Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší
Ministerstvu vnitra.34)
(3) Po dobu povodně jsou povodňovými orgány
a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,
b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové
komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
c) povodňové komise krajů,
d) Ústřední povodňová komise.
(4) Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k
zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec
platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit
dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.
(5) Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem
provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném
rozsahu na cizí pozemky a do objektů.
(6) Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na
jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.
(7) Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o
převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto
ochranu zajistit.

(8) Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi, je povinen
oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah
spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové
knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti
opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem
nebo podle jeho pokynů.
(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona přejímá řízení
ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

§79
Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností
(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s
rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze
zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců
orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci
při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je
podřízen povodňovému orgánu kraje.
(2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních
obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a
předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
c) organizují provádění povodňových prohlídek,
d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků
ochrany před povodněmi,
f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska
povodňové ochrany,
g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s
rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány
sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český
hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v
případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc,
i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko
Hasičského záchranného sboru České republiky,

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje,nařizují po dohodě
se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností,
l) v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad
rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
m) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené
funkce v území,
n) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost
provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
o) vedou záznamy v povodňové knize.

