Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka pozemků a staveb.
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Adresa
Příjmení
a jméno
vlastníka
pozemků a
staveb.

vlastníka

nemovitosti

Druh nemovitosti
nebo objektu:
byt v os. vlastnictví
rodinný dům,
rekreační chalupa,
chata, garáž,
selská usedlost,
zahradní domek,
zahrada
a podobně.

Telefonní spojení, pevná linka popřípadě
mobilní tel. na vlastníka nemovitosti (i do
zaměstnání!), nebo na nejbližšího souseda,
příbuzné, známé
-na veškerá místa kam povodňová komise
může vlastníka nemovitosti informovat o
blížící se povodni).

Telefonní číslo

Účastník

Domácí
zvířata, která
by bylo nutno
před povodní
evakuovat do
bezpečí.
(požádat, pokud
není schopen
vlastník zajistit
sám vlastními
silami!).

OSOBY BYDLÍCÍ V OHROŽENÉ NEMOVITOSTI:
Poř. č.

Příjmení

Jméno

Počet osob
starších 60 let

POZNÁMKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
- v případě nedostatku místa pište na druhou stranu..

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH:
Uveďte Vaši činnost nebo opatření, které byste dělali při zabezpečovacích pracích před povodní na ochranu Vaší
nemovitosti (majetku). Např.: vynášení materiálu, zvedání zařízení nebo vybavení místností, vyklízení sklepa,
garáže, instalace protipovodňových zábran (hradící prvky- pytle s pískem, fošny apod.), odvoz zaparkovaných
vozidel, uzavírání kanalizace, čerpání vody, pomoc od příbuzných, známých apod.
1)
2)
3)
4)
5)
atd. (v případě nedostatku místa pište na druhou stranu)
ZABEZPEČENÍ POMOCI (zakroužkujte odpověď).
a) Žádám o osobní pomoc (hasiči, vybraní spoluobčané) při zabezpečovacích pracích ( pokud nejste schopni sami zajistit!).
ANO - kolik osob……………,
NE
b) Žádám o věcnou pomoc (nákladní vozidlo apod.) při zabezpečovacích pracích (pokud nejste schopni sami zajistit!).
ANO - jaká technika …………,
NE
c) Žádám o evakuaci osob?

ANO - kolik osob…………….,

NE
POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ

Číslo pro odesílání a příjem SMS zpráv:
Tabulka dalších čísel mobilních telefonů, na které si přejete, aby byla zaslána SMS
v případě, že se Vás nepodaří vyrozumět na Váš mobilní telefon, nebo pevnou linku.
PŘÍJMENÍ JMÉNO
(popřípadě i příbuzenský vztah, chcete-li to uvést)

ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU (může být uvedena
i pevná linka, SMS lze na ni doručit v hlasové podobě)

Dle Vašeho názoru, popřípadě i adresu, nebo adresy Vašich příbuzných, bydlících v okolí (syn, dcera,
vnoučata), kteří jsou schopni sami zabezpečit ohroženou nemovitost v době Vaší nepřítomnosti, nebo přispěchat
na pomoc při zabezpečovacích pracích - v případech, kdy není možné je vyrozumět telefonicky.
(vyrozumění by zajistila povodňová komise).
1.
2.
3..
POZNÁMKY:

POZNÁMKA ZPRACOVATELE:
- důvod, proč zpracovat povodňový plán je obsažen v zákoně o vodách (vodní zákon) č. 254/2001Sb. v
§71 čl. 4, kde je uvedeno: Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo
mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost
s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které
stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.
- tento plán zpracuje pověřená firma na základě tohoto Vámi vyplněného formuláře, jako základního
dokumentu pro součinnost povodňové komise s ohroženými občany.
- k tomu, aby mohla povodňová komise splnit svůj úkol, musí vědět, koho varovat a jak lidem
pomoci.

Povodně jsou přírodním jevem, kterému nelze lidskými silami zcela zabránit. Záleží však na
naší přípravě a informovanosti, abychom při povodních ochránili lidské životy a minimalizovali
možné škody.
ZÁVĚR:

-

zpracované podklady odevzdejte (zašlete) na Městský (obecní) úřad nejpozději do 14 dnů od převzetí tohoto formuláře;
UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU POVODŇOVÉHO PLÁNU!

-

v případě nejasností Vám rádi poradíme na telefonním čísle Ing. Jan Papež: 602 415 448
Dne:
------------------------------------------------Podpis vlastníka nemovitosti

