POVODŇOVÝ PLÁN
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SOBĚSLAV

Vypracoval: MěÚ Soběslav, odbor životního prostředí
Schváleno dne: 06.02.2003, č.j: VH 1441/2003-St
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A. VĚCNÁ ČÁST
1. Úvod:
Správce vodního toku:
 Lužnice, Povodí Vltavy s.p.
 Černovický potok, Povodí Vltavy s.p.
 Dírenský potok, Povodí Vltavy, s.p.
Příslušný vodoprávní úřad:
Odbor životního prostředí,
MěÚ Soběslav
Příslušné související povodňové komise:





Povodňová komise obce Dráchov
Povodňová komise Obce Klenovice
Povodňová komise obce Tučapy
Povodňová komise Přehořov

Výškopisný systém všech výškopisných údajů:
 Balt po vyrovnání (B.p.v. )
Mapa města Soběslav a okolí

Rozhodující vodočet pro jednotlivé stupně povodňové aktivity pro řeku Lužnici je umístěn v
Klenovicích.

Rozhodující vodočet pro Černovický potok je umístěn na mostě v Tučapech

.

Další vodočetná lať je na Černovickém potoce umístěna v Soběslavi na nábřežní zdi na mostě
na Tučapy.

Významné vodní toky ve správě PV s.p., na kterých je stanoveno záplavové území:
Poř. č., tok
č. jednací
datum stanovení
1. Lužnice, Nežárka, Degárka:
KUJCK 67697/2015/OZZL/54 10.09.2015
2. Černovický potok:
KUJCK 76421/2017/OZZL/18 20.06.2017
3. Bechyňský potok:
KUJCK 43108/2017 OZZL/7 31.03.2007
(ř.km 0,000 – 20,545)
Drobné vodní toky ve správě PV s.p. Praha:
Dírenský potok, ř. km 0,000 – 18,940:
MS/00099/2016

2.

05.01.2016

VYMEZENÍ POJMŮ

Tento povodňový plán je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na
správním území Města Soběslav. Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření
k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou
prevencí a operativními opatřeními. Ta jsou zabezpečována podle povodňového plánu
(Krizového plánu). Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření
k ochraně před povodněmi. Je každoročně aktualizován a v případě potřeby upraven či
doplněn. Je podkladem pro rozhodování dané povodňové komise.
Legislativně je ochrana před povodněmi upravena v §§ 63-87 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Povodně
Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody.
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).

Přirozená povodeň
Přirozená povodeň způsobená meteorologickými jevy může vzniknout na významných vodních
tocích Lužnice a Černovický potok samostatně nebo na obou tocích zároveň.
Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při
nahromadění plavenin u pilířů mostů.
Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních
profilů by došlo ke vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze
předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.
Nezbytná opatření před a při povodni:
 Odstranění skládek materiálů, které by mohly utvořit ucpání kritických profilů v
záplavovém území vodních toků ve městě.
 V době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních
pilířů apod.) členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky HZS pomocí
technických prostředků.
Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:
a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku
b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách
c) vzniku mimořádné situace na vodním díle (rybník Nový Soběslav, rybník Nadýmač
v Soběslavi)
Povodňová opatření
a) Přípravná opatření:
 Stanovení záplavových území vodních toků
 Vymezení limitů stupňů povodňové aktivity na vodních tocích (Lužnice, Černovický
potok, Dírenský potok)
 Povodňový plán pro Soběslav
 Povodňové prohlídky v průběhu roku
 Předpovědní a hlásná povodňová služba
 Organizační a technická příprava
 Příprava účastníků povodňové ochrany
b)







Opatření při nebezpečí povodně a za povodně:
Zvýšená činnost předpovědní povodňové a hlásné služby
Varování obyvatelstva při nebezpečí povodně
Zřízení a činnost hlídkové služby
Kontrola vyklizení záplavových území řeky Lužnice a Černovického potoka
Povodňové záchranné práce
Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

c)




Opatření po povodni:
Evidenční a dokumentační práce
Vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod
Odstranění povodňových škod a obnova území po povodni

Povodně vyskytující se v našich podmínkách lze rozdělit do těchto typů:
- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity zasahujícími i malá území

- zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při menších průtocích
Do kategorie povodňových situací je třeba zařadit i povodně z jiných důvodů než
hydrologických, což jsou především havárie hrází vodních děl nebo jejich hradících konstrukcí
(průlomové a přívalové vlny). Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni
zajišťovat na nich odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování
technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných poruch i navrhování
vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou díla v našem správním území zařazena
do IV. kategorie - podle výše škod v území pod vodním dílem při případné havárii. Za
povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti i u těchto malých vodních nádrží a
rybníků. Tato vodní díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí buď z
důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu
či zanedbané údržby.
Výše povodňových škod při konkrétní povodni závisí na mnoha faktorech, z nichž
nejdůležitější jsou:
 Průběh povodně, charakterizovaný hodnotou kulminačního průtoku, tvarem a
objemem povodňové vlny, dobou výskytu i druhem povodně.
 Kapacita a stav koryta toku a odolnost koryta proti proudíc vodě.
 Způsob zástavby a využívání záplavových území. Objekty a předměty v zaplavovaném
území, které mohou být při povodni odplaveny, jsou potencionálním nebezpečím
ucpání průtočného profilu v další části toku.
 Spolehlivá činnost předpovědní a hlásné povodňové služby.
 Připravenost a úroveň prováděných opatření na ochranu před povodněmi.
3.
CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ POVODNÍ
Lužnice
Jez Steinocher

Jez Steiniger
Jez Špačkův mlýn

Černovický potok
Jez U sádek

Povodí Vltavy

Veselí n/Luž.

PV s.p.

Veselí n/Luž.

Mixa Roman
Povodí Vltavy
Klípa František
Špaček Dalibor

Soběslav
Veselí n/Luž

Povodí Vltavy s.p.

Veselí nad Lužnicí
Ing. Roman Vágner
Ing. Pavel Kulhánek
úsekový technik

381581126

602160544
381581126
602147000
774200168

607 116 122

724453441
Jez Brousek
Dírenský potok
Hrázové těleso
rybníka Nadýmač
NOVÝ RYBNÍK

ČRS, zájmový spolek,
MO Soběslav
ČRS, zájmový spolek,
MO Soběslav
ČRS, zájmový spolek,
MO Soběslav
Rybářství Třeboň
a.s., sádky Soběslav

Mgr. Petr Lintner

739 071 104
739 071 104
739 071 104

Vladimír Lenker

602 152 594

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST
Opatření k ochraně před povodněmi
1. Povodňové prohlídky
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových
územích, popř. na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích, nejsou závady, které by
mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů
nejméně jednou ročně.
Povodňové orgány mohou na základě povodňových 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, ukládá se taková povinnost rozhodnutím.
Z prohlídek se zpracovávají zápisy. Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná
opatření, která vedou k odstranění rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích
objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají
další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.
2. Předpovědní a hlásná služba
Předpovědní služba:
Předpovědní služba informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany, před
povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,
vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.
Předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav - pobočka České
Budějovice, ve spolupráci s oblastním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s.p,
závod Horní Vltava.
Předpovědní služba je na území města Soběslav organizována následovně:
 Varováním od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Vltavy s.p. cestou
Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Soběslav,
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Tábor
 Zprávou o nebezpečí povodně cestu hromadných sdělovacích prostředků
 Zprávou o nebezpečí povodně v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu
od Povodňové komise obcí Klenovice, Přehořov, Tučapy, Dráchov
 Zprávou o nebezpečí povodně od obyvatel a organizací v souvislosti se zvláštní povodní
(porucha hrází u vodních děl).

Hlásná služba:
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje
povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává
zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu před
povodněmi.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP,
podílejí se na ní i ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Zjišťování vývoje počasí:
Organizace

Pobočka České
Budějovice

Spojení
www.chmi.cz - aktuální situace – aktuální
stav počasí
http://hydro.chmi.cz (počasí – data ze
srážkoměrů – výběr stanice)
Telefon: 386 102 241
Fax: 386 460 721

Oddělení meteorologie
a klimatologie

Telefon: 386 102 250
E-mail: starostova@chmi.cz

ČHMÚ (Web)

Poznámka
Počasí – předpovědi,
radary, srážky, mapy…
srážky
Antala Staška 32, 370
07 České Budějovice

Regionální předpovědní
pracoviště České
Budejovice

Telefon: 386 460 721
E-mail: vavruska@chmi.cz

Zajišťuje předpovědní a
výstražnou službu v
oboru meteorologie a
hydrologie

Povodí Vltavy, s.p.

http://www.pvl.cz/portal/Srazky/cz/PC/WaitP
age.aspx?id=89327d54-9549-431e-85d832ceebc8a9d7&z=c

Srážkoměrné stanice

Vývoj hladin:
Organizace
ČHMÚ (web)
Pobočka České
Budějovice, oddělení
hydrologie

Povodí Vltavy, s.p.

Spojení
http://hydro.chmi.cz/hpps/
www.chmi.cz (předpovědi-hydrologické)
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=
ffg (indikátor přívalových povodní)
Telefon: 386 102 252
E-mail: lett@chmi.cz

Poznámka
Výběr profilů lze
provádět přímo v mapě
na úvodní straně
Jen duben-říjen

Telefon: 257 329 425, 724 067 719
E-mail: dispecink@pvl.cz
www.pvl.cz, http://wap.pvl.cz (pro mobil)
http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/?oid=1&d
ata=1

Vodohospodářský
dispečink
Internetové stránky
Monitorovací stanice

 Organizace hlásné povodňové služby
Hlásná povodňová služba v hlásných profilech kategorie A
Tok

Limnigraf

Provozovatel
Pozorovatel
hlásného profilu

Lužnice

Klenovice
ČHMÚ
ř. km. 59,70

automat
Mgr. Turín Luboš
starosta

Spojení
na pozorovatele
724 184 497

Hlásná povodňová služba v hlásných profilech kategorie B
Limnigraf Provozovatel
Pozorování
Pozorovatel
vodočet.lať hlásného profilu zajišťuje
Černovický Tučapy
obec Tučapy
obec Tučapy Novák Pavel- starosta
potok
ř. km. 13,35
Tok

Spojení na
pozorovatele
724 190 324

Organizace hlídkové služby
Jméno,příjmení

telefon

Řidič.průkaz
sk.

Drs Miroslav

723 123 104
602 491 567

A, B

Bc. Chalaš Zdeněk
Hejl Libor
Tourek Dušan

728 957 151
775 158 463
777 909 106

B
B
A, B

Pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.
STAV BDĚLOSTI nastává při nebezpečí přirozené povodně:
Lužnice, hlásný profil Klenovice, hladina vody 190 cm, průtok Q=74 m3/s
Černovický potok, hlásný profil Tučapy, hladina vody 140 cm, Q=9 m3/s
STAV POHOTOVOSTI se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přechází
v povodeň:
Lužnice, Klenovice, hladina 240 cm, Q=115 m3/s
Černovický potok, Tučapy, hladina vody 160 cm, Q=12,2 m3/s
STAV OHROŽENÍ se vyhlašuje při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení života a majetku
v záplavovém území:
Lužnice, Klenovice, hladina vody 300 cm, Q 186 m3/s
Černovický potok, Tučapy, hladina vody 180 cm, Q 16 m3/s
A. První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí.
Stav 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 skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při
zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
Opatření:
 Aktivace pracoviště PK města Soběslav ve spolupráci s PK ORP Soběslav
 Kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické spojení) s členy
Povodňových komisí obcí Klenovice, Tučapy, Přehořov a Dráchov, dále spolupráce s
Povodňovou komisí správního obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav, ČHMÚ,
Vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy.
 Aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek do určených prostorů okolo
toků a příjem hlášení od těchto hlídek. Vzhledem k špatnému stavu cest u vodních toků a
jejich nízkému položení je nutné, aby rekreanti na jejich výzvu opustili chatové oblasti a
rekreační zařízení.
 Podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatelstva, majitelů a správců objektů v
možném ohroženém území dle povodňových plánů majitelů nemovitostí uložených na
MěÚ Soběslav
 Sběr informací a zaznamenávání informací do povodňové knihy
 Vydávání operativních úkolů
 Provádění evidenčních a dokumentačních prací (fotodokumentace)

B. Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také
při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho
bezpečnosti.
Vyhlašuje se zejména při dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech
stanoveného v povodňovém plánu. Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další
účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací
práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle
povodňového plánu.
Opatření:
 PK informuje obyvatelstvo o situaci a podává zprávy obyvatelstvu v ohrožených oblastech
 PK prověřuje ubytovací kapacity a dopravní kapacity pro případ evakuace
 Provádění zápisů do povodňové knihy
 Provádění evidenčních a dokumentačních prací
C. Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo 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. Provádějí se
zabezpečovací práce podle PP a podle potřeby záchranné práce a evakuace.
Opatření:
 PK organizuje zásahy v postižené části města povodní
 PK podává hlášení nadřízeným orgánům
 PK připravuje evakuaci osob z ohrožených objektů, zajišťuje majetek v zaplavených
oblastech
 PK provádí zápis do Povodňové knihy, dokumentační a evidenční práce, informuje
obyvatelstvo místním rozhlasem
Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Povodňový orgán města vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní
působnosti, je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Stupně
povodňové aktivity na vodních tocích nastávají nebo se následně vyhlašují na základě
informací získaných od:
 ČHMÚ
 Povodí Vltavy s.p.
 Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností
 Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Tábor
 Povodňových komisí obcí Klenovice, Dráchov, Tučapy, Přehořov
 Jiných subjektů
Stanoviště Povodňové komise města Soběslav je na MěÚ Soběslav, dokumentace Povodňové
komise města Soběslav je rovněž uložena na MěÚ Soběslav, OŽP.
Organizace dopravy ve městě
Organizace dopravy v Soběslavi je řízena PK města v součinnosti s Policií ČR
Objekty určené pro ubytování evakuovaných osob:
 Gymnázium Soběslav
 Kulturní dům města Soběslav
 Senior dům Soběslav
 Objekt Rolničky Soběslav
 ZŠ E. Beneše Soběslav

Stravování zabezpečí školní jídelny a jídelna v Senior domu.
Varovná opatření
Varování obyvatelstva je zabezpečeno veřejným rozhlasem, zasláním SMS zpráv, ústním
podáním členy Městské policie.
3. Protipovodňová opatření (PPO) města Soběslav
(HGR:1-07-04-026, 039, 040)
Jedná se o stavbu protipovodňových opatření na řece Lužnici a Černovickém potoce
v intravilánu města Soběslav.
Vlastník tohoto vodního díla je ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní
Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice
Provozovatel vodního díla - část nezapůjčená - Povodí Vltavy, s.p., Praha 5, provoz zajišťuje
Provozní středisko 7 Lužnice, U Vodárny 837, Veselí nad Lužnicí
Provozovatel vodního díla - část zapůjčená - Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, Soběslav
Provoz stavební části (zdi, zemní hrázky, zpětné klapky), nezabudovaných prvků (mobilní
hrazení), technologie (mobilní čerpadla na podvozku), zajišťuje Město Soběslav pověřením
JSDHO Soběslav a Správy města Soběslav s.r.o.
Pověření pracovníci:
- pracovník krizového řízení MěÚ Soběslav – Ing. Bohumír Ctibor, tel. 381 508 108
- Osoby odpovědné za obsluhu stavební části: ředitel Správy města Soběslav Ing.
Vladimír Falada, tel. 381 477 210, za provoz nezabudovaných prvků a technologii:
velitel stanice HZS Soběslav npor. Ing. Richard Molnár (tel. 737253948)
Návrhová úroveň ochrany je padesátiletá voda - Q50.
Provedená opatření na Černovickém potoce - navyšování břehů u soutoku s Lužnicí zemními
hrázkami a navýšením stávajících zdí na obou březích v celkové délce 1 156 m.
Opatření na řece Lužnici chrání zastavěné území na pravém břehu toku od čerpací stanice
Hvížďalka (ř. km 64,3) až k ústí Andělské stoky do Lužnice (ř. km 65,5). Převýšení ochranných
opatření je do 0,15 m nad hladinu Q50. Jejich součástí jsou:
 Mobilní hrazení
 Zpětná koncová klapka se svislým talířem
 3 mobilní kalová čerpadla s diesel motorem
 2 přenosná kalová čerpadla s benzínovým motorem
Provoz pro instalaci mobilního hrazení se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM.
Činnost obsluhy PPO za povodňového stavu:
V případě vzniku mimořádné hydrologické situace je obsluha povinna dostavit se v co
nejkratším čase na objekty PPO za povodně a sledovat situaci, hodnotit vzniklé jevy
signalizující povodňové nebezpečí, sledovat průsakové poměry ve vazbě na polohu hladiny ve
vodním toku, dokumentovat stav PPO za povodně.
O zjištěních informuje ústně technika či vedoucího provozu PS 7 Veselí nad Lužnicí, Povodí
Vltavy s.p., a pověřeného pracovníka Města Soběslav.
V závislosti na vyhlašovaných stupních povodňové aktivity a na základě rozhodnutí předsedy
PK Města Soběslav bude realizována stavba mobilního hrazení a dle vyvíjející se situace
nasazení mobilních čerpadel.

Postup prací dle vývoje situace při povodni:
- při prudkém dešti v intravilánu města za normálního stavu hladiny Lužnice a Černovického
potoka (do 2. SPA maximálně) nestavět žádná mobilní hrazení, aby nebránila volnému
odtoku srážkové vody,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení 2. SPA (50% a více) připravit mobilní hrazení členy JSDHO
a pracovníky SMM Soběslav,
- při dosažení 2. SPA (výška hladiny Lužnice 240 cm v Klenovicích) a předpovědi ČHMÚ o
dosažení 3. SPA (méně než 50%) instalovat mobilní hrazení pouze do průchodů, hradidla
nedotahovat a pod spodním hradidlem nechat prostor pro odtok srážkových vod,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení 3. SPA (více než 50%) dotáhnout hradidla v průchodech,
instalovat mobilní hrazení po celé délce kromě úseku na křižovatce ulic Nová (E55) a
Bechyňská, mobilní čerpadla na podvozku dopravit na čerpací místa Na Pršíně, na
Havlíčkovo nábřeží a za restaurací „Paluba“ a podle potřeby začít čerpat,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení Q50 (373 cm v Klenovicích) instalovat mobilní hrazení na
křižovatce ulic Nová (E55) a Bechyňská, připravit se na evakuaci obyvatel v záplavovém
území Q100
Vodní dílo PPO Města Soběslav je zařazeno do IV. kategorie TBD, dozor je vykonáván
obchůzkami (Povodí Vltavy s.p.).
4. Organizace povodňové ochrany
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně
odpovídají za organizaci povodňové služby: řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních
účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovým
plánem. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových
úrovních (§ 77 vodního zákona).
a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány (PO):
 orgány obcí
 obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 krajské úřady
 MŽP, MV
b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány :
 povodňové komise obcí
 povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 povodňové komise krajů
 Ústřední povodňová komise
Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy
k zabezpečení ochrany před povodněmi (i nad rámec PP – to ale musí neprodleně upozornit
dotčené osoby). Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy
(PK). Mimořádné pravomoci PO začínají vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity
(SPA) a končí jejich odvoláním. Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a
vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, které nejsou rozhodnutími podle správního
řádu.
Povodňové komise zřizuje obecní rada k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako
povodňový orgán obce, je-li v územním obvodu možnost povodní. Jinak plnění úkolů při
ochraně před povodněmi zajišťuje obecní rada (§ 78 o. 1 vodního zákona). Povodňové komise
mohou k plnění svých operativních úkolů vytvářet pracovní štáby.

Povinnosti povodňové komise:
Předseda Povodňové komise - starosta města
 rozhoduje o svolání PK,
 řídí činnost PK,
 na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
 dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA,
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti,
 rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
 rozhoduje o zahájení stavby PPO dle povodňového plánu a konkrétní situace,
 řeší záležitosti v oblasti školství a zdravotnictví,
 řídí ubytování evakuovaných osob ve vyhrazených prostorách, zodpovídá za vedení
přehledu o evakuaci a preventivní kontrolu evakuačních míst
 vede evidenci povodňových škod na majetku města,
 schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
 spolupracuje s médii,
 předává průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy,
 předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni
 v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK
Místopředseda povodňové komise
Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda komise,
pokud předseda komise neurčí jinak,
 organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města mobilními
prostředky a tlampači,
 navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které
by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
 organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou,
 spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární správou, organizací
ČEVAK a.s.,
 zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů (rypadla, nakladače, hutnící
prostředky), autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky ap.), mobilní
elektrocentrály, automobilní cisterny na vodu ap.,
 zpracovává návrh použití provizorních hradících prostředků (pytle s pískem, vybraná depa
zeminy, řezivo ap.),
 vede přehled o přívodech a rozvodech elektro, plyno a telekomunikační sítě v objektech
města,
 plní další úkoly uložené předsedou PK.
Zapisovatel povodňové komise
 aktivuje členy PK ORP,
 udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
 zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy,
 vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK,
 vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
místo nynějšího pobytu),
 vede přehled o postižených osobách při povodni,
 organizuje proviantní zabezpečení PK,
 přepisuje informace, připravuje podklady pro hlášení,
 plní další úkoly uložené předsedou PK,

Členové povodňové komise
 organizují případný odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,
 organizují likvidaci uhynulých zvířat,
 vedou přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
místo nynějšího pobytu),
 vedou přehled o postižených osobách při povodni,
 vedou evidenci škod při povodni,
 zabezpečují provedení Evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni,
 provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno, vodovodní a
telekomunikační sítě na území města,
 vedou centrální evidenci škod na majetku města při povodni,
 řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
 vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů (dále jen
SDH) na území města a ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhují a řeší jejich
nasazení při povodni,
 vedou přehled o počtech a řídí nasazení techniky a prostředků k provedení
protipovodňových opatření,
 podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a vedení
tras odklí trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky,
 zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací,
 plní další úkoly uložené předsedou PK.
5. Povodňová komise správního území Města Soběslav
K plnění úkolů při výkonu ochrany před povodněmi zřídilo Město Soběslav podle § 78 o.1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jako svůj výkonný orgán povodňovou komisi., která byla dne 11. února roku 2003
odsouhlasena Radou města Soběslavi ve složení, které je uvedeno po aktualizaci v tabulce - viz
seznam členů s telefonními čísly.
Štáb se v případě potřeby schází v kanceláři starosty města – předsedy dané komise (MěÚ
Soběslav, hlavní budova, čp. 59/I, náměstí Republiky, II. poschodí).

Povodňová komise Města Soběslav

Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslav
Předseda
Mgr. Pavel Lintner
místostarosta města Soběslav
Místopředseda
Klára Borčová
OŽP MěÚ Soběslav
Tajemník
npor. Ing. Richard Molnár,
velitel stanice HZS JčK, ÚO Tábor,
PS Soběslav
člen
npor. Bc. Tomáš Nohejl
zástupce velitel OO Soběslav Policie ČR
člen
(zástup nprap. Košťálek)
Miroslav Drs
vrchní strážník Městské policie
Soběslav
člen
Vladimír Falada
ředitel SMM Soběslav, s.r.o.
člen

zaměstnání

mobil

nám. Republiky 59/1, Soběslav
tel. 381 508 123
blaha@musobeslav.cz
fax:381 524 143
nám. Republiky 59/I
Sob., tel.: 381 508 124
lintner@musobeslav.cz
fax:381 524 143
nám. Republiky 55/I
Sob., tel.: 381 508 149
borcova@musobeslav.cz
Tyršova ul. 485, Soběslav, tel.:
950 222 162 (111) 737 253 948
richard.molnar@jck.izscr.cz, fax:
950 222 101

602 487 919

774 435 584

725 508 198

737 253 948

Palackého 94, Soběslav
777 007 862
tel.: 974 238 742
oo.sobeslav@pcr.cz
nám. Republiky 55/I
Sob., tel:381 508 150
602 491 567
podatelna@musobeslav.cz
Tyršova 482/13, Soběslav
tel.:381 477 210

723 123 104

602 316 697

falada@smsob.cz
Václav Novotný
SMM Soběslav, s.r.o. mistr
člen
Aktualizace provedena 31.05.2021

Tyršova 482/13, Soběslav
tel.: 381 470 2012
novotny@smsob.cz

775 736 788

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností
– Města Soběslavi

Jméno, funkce

Mobil: 774 435 584

npor. Ing. Richard
Molnár, velitel stanice
HZS JčK, ÚO Tábor,
PS Soběslav

Tyršova ul. 485, Soběslav
tel: 950 222 162 (111)
Mobil: 737 253 948
737 253 948
richard.molnar@jck.izscr.cz,
fax: 950 222 101

Ing. Marie Staňková
Vedoucí
OŽP
MěÚ
Soběslav
Tajemník

nám. Republiky 55/I
Sob., tel.: 381 508 160
Fax: 381 508 109
stankova@musobeslav.cz

Ing. Bohumír Ctibor
Kancelář taj. MěÚ
Soběslav

nám Republiky 59/I
Soběslav
tel.: 381 508 108,
ctibor@musobeslav.cz

Ing. Lenka Smetanová
SÚS JčK, závod Tábor
- vedoucí TSÚ
Ing. Pavel Kulhánek
PV s.p., PS 7,
Veselí n/Luž.
Ing. Milan Malecha
Výrobní ředitel
Rybářství Třeboň a.s.,
Třeboň

Vožická 2107, Tábor
tel.: 381 281 422
smetanova@susjk.cz
ZHV, Veselí n/Luž,
tel.: 381 581 126
pavel.kulhanek@pvl.cz
Ponědraž 4, PSČ 379 01,
tel.: 384 701 510,
fax: 384 701 554,
mmalecha@rybarstvi.cz
Sadová 2388/19, 373 16
Dobrá Voda u ČB
956 928 301
Filip.Krejci@lesycr.cz

Bc. Filip Krejčí
LČR, s.p., Oblastní
ředitelství jižní Čechy
npor. Bc. Tomáš Nohejl,
zástupce ved. Obvod.
odd. Soběslav,
Policie ČR, KŘ JčK

Palackého 94, Soběslav
tel.: 974 238 742
fax: 974 238 749
oo.sobeslav@pcr.cz

Aktualizace provedena dne 06.04.2021

Mobil: 724 179 209

Mobil: 724 179 205

Mobil: 734 277 585

Mobil: 724 453 441

Mobil: 606 646 341

Mobil: 725 929 135

Mobil: 777 007 862

ŠTÁB

nám. Republiky 59/1
Sob., tel.: 381 508 124
lintner@musobeslav.cz
fax: 381 524 143

T

Mgr. Pavel Lintner
Místostarosta města
Soběslav
Místopředseda

Á

telefon domů,
mobilní telefony
Mobil: 602 487 919

B

Ing. Jindřich Bláha
Starosta města
Soběslav
Předseda

adresa, telefon a fax
do zaměstnání
nám. Republiky 59/1
Sob., tel.: 381 508 123
blaha@musobeslav.
cz, fax: 381 524 143

7. Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik:
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik 2007/60/E byly mimo vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem
vytvořeny mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik, které mají za úkol především
poskytnout kvalitní podklady pro kvalifikované rozhodování o využití území v rámci územím
plánování i o potřebách a rozsahu opatření proti vzniku povodňových škod,
- např.: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/51/15438brozura_mapyrizik_cz_mzp_2014_pro_www.pdf , či:
http://cds.chmi.cz/dokumentace/Metodika_mapovani_2012-03-13.pdf )
Prohlížeč map na webu ČHMÚ: http://cds.chmi.cz
8. Přehled základního telefonického spojení:
Hasičský záchranný sbor JčK, ÚO Tábor, Chýnovská 276
náčelník plk. Ing. Petr Hojsák – ředitel
HZS JčK, stanice Soběslav, Tyršova 485/11
Npor. Ing. Richard Molnár
Sbor dobrovolných hasičů Veselí n/Luž.

725 035 500, 950 221 121
950 222 111
950 222 162
737 253 948
381 583 209

Policie ČR, Okresní ředitelství Tábor, Soběslavská 2763
plk. Bc. Jiří Štech
Obvodní oddělení Soběslav, Palackého 94
Obvodní oddělení Veselí n. Lužnicí

974 238 111
974 238 222
974 238 742, 974 238 749
974 238 760, 974 238 761

Krajská hygická stanice JčK, ÚP Tábor
MUDr. Radka Moravcová

387 712 414,731 428 580

Rybářství Třeboň a.s. , Rybářská 801
Ing. Josef Malecha, předseda představenstva
Ing. Milan Malecha, ved. střediska Ponědraž
Ing. Kukačka
Vladimír Lenker, Soběslav (baštýř)

384 701 510, 602 463 566
606 646 341
602 453 691
381 522 044, 602 152 594

Rybářství Třeboň HLd. a.s., Rybářská 801, předseda představenstva Ing. Jan Hůda
384 701 535, 602 147 960
ČOV Soběslav – Roman Dvořák
mistr ČOV - Jan Chobotský

606 632 819
606 632 089

Správa Města Soběslavi, s.r.o.
Falada Vladimír - ředitel

602 316 697

Český hydrometeorologický ústav České Budějovice, A. Staška 32, České Budějovice
- meteorologická předpovědní služba (5:45 - l7:45 hod.)
386 460 009
- hydrologická služba ( 5:45 – 17:45 hod.)
386 460 383
- Ing. Pavel Polcar - ředitel pobočky
725 030 073
fax: 386 460 721

Povodí Vltavy s.p., ZHV České Budějovice, Litvínovická 709/5
- Ing. Jiří Baloun, ředitel závodu
Centrální vodohospodářský dispečink (24 hod.):
- DISPEČER
josef.dohnal@pvl.cz
- Vedoucí VH dispečinku petr.hovorka@pvl.cz
- Vedoucí tech. střediska jiri.baloun@pvl.cz
- Havarijní technik závodu michal.zoubek@pvl.cz
- Pohotovostní telefon hav. technika – Mgr. Jiří Vait

387 683 112, 606 682 370
724 067 719, 387 203 609
725 753 622
602 140 130
606 682 370
776 562 566
724 453 422

Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Provozní středisko 7 - Lužnice, U Vodárny 837/II Veselí nad Lužnicí
381 581 126
Ing. Vágner Roman – vedoucí PS 7
607 116 122
Ing. Pavel Kulhánek, úsekový technik
724 453 441
Lesy ČR, Správa toků – OPV Benešov
Ing. Mojmíra Hillermanová – vedoucí ST
Bc. Filip Krejčí

956 954 201, 606 756 226
725 929 135

Česká inspekce ŽP, oblastní inspektorát České Budějovice
Havarijní telefon (po 24 hod)
Ladislav Bernát
Ing. Jiráček Vladimír - ředitel
Hlásná stanice Klenovice – Lužnice
Mgr. Lubomír Turín, starosta Obce Klenovice

731 405 133
731 688 411
731 688 428
724 184 497

ČEVAK a.s.,
- vedoucí PS Soběslavsko - Luděk Pysanczyn
Ing. Václav Fučík
Ing. Miloš Kotek
- Středisko Veselí n Luž.- Ing. Radim Farkač

723 829 537
602 118 993
606 913 121
609 913 115

EG.D a.s. Brno, Regionální správa sítě VN a NN
EG.D a.s. Brno, Správa sítě plyn – poruchy
CETIN, a.s., Praha 3 - Ing. Jaroslav Nohava
(M. Přívozník – 606 657 189)

800 225 577
1239
387 824 403

Krajský úřad JčK, OZZL, Č.B. – vedoucí Ing. Zdeněk Klimeš ved. VH-oddělení: Ing. Hana Zahradníková –

386 720 804
386 720 728, 724 164 085

Vodní díla – TBD, a.s., Praha

777 848 448, 224 212 803

KVS pro JčK, Inspektorát v Táboře
MVDr. Lubomír Nezbeda

381 254 751
731 134 752

Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. Tábor
Ing. Oldřich Pecha
DEKONTA Kladno a.s.
-havarijní služba

381 252 694
777 719 400
312 292 960
602 686 622

Jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR
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9. Seznam hlavních právnických subjektů ohrožených povodní :
Ubytovna TJ Spartak Soběslav
Autokempink Karvánky
Sádky Rybářství Třeboň a.s.
Tomi Kovo s.r.o. Soběslav
Tomi TRADING s.r.o.
TJ Spartak Soběslav, zimní stadion, Nová 401/II, Mgr. Pánek
Dům s pečovatelskou službou, Na Pršíně 7/II, Soběslav
Střední odborné učiliště a učiliště, Jiráskova 66/II
Dům dětí a mládeže, Na Pršíně 27/II, p. Macháčková
Aeroklub Soběslav, Jiráskova 463/I, p. Ing. Ctibor
WEM spol. s r.o., Restaurace Lada
Odborné učiliště – Wilsonova ul., p. Gajda
Budova České pošty
Veterináři, Ostrčilovo nábř. 274, Soběslav, MVDr. Jedlička
RELAX
Kemp Pod Svákovem (bývalý Kavalier)
Hospoda „ČAS,“Bechyňská 13
Restartgym (Fitko)

381 521 278
603 224 215
602 152 594
602 271 490
381 523 200
728 936 303
775 736 778
381 524 720
606 200 085
724 179 205
603 942 492
381 521 224
606 813 827
602 459 550
603 317 117
774 200 168
776 580 922
606 894 200

C. GRAFICKÁ ČÁST
Grafická část a přílohy PP Města Soběslav jsou uloženy na odboru životního
prostředí MěÚ Soběslav.
 ODKAZ NA STANOVENÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZENÍ LUŽNICE, NEŽÁRKY A DEGÁRKY
– SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
NA ÚZEMÍ ORP SOBĚSLAV
(stanoveno opatřením obecné povahy Krajským úřadem Jč-kraje dne
10.09.2015 pod č.j. KUJCK 67697/2015ÚOZZLÚ54)
http://www.kraj-jihocesky.cz/1882/stanovena_zaplavova_uzemi.htm
Lužnice ř.km 0,0 - 109,568, Nežárka ř.km 0,0 - 2,380, Degárka ř.km 0,0 - 0,920 – pro
ORP Soběslav - Listy č. 16 – 11:
-

Lužnice, Nežárka, Degárka - záplavová území /situace záplavy_16 (od
Vlkova) po situace záplav_11 (Skalické Jednoty)

-

Lužnice, Nežárka, Degárka - aktivní zóna záplavového území /Aktivní zóna
ZÚ_16 (od Vlkova) po Aktivní zóna ZÚ_11 (Skalické Jednoty)

 ODKAZ NA STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZENÍ DÍRENSKÉHO POTOKA NA ÚZEMÍ
ORP SOBĚSLAV - SITUACE ZÚ a AZ ZÚ (MěÚ Soběslav, 2.1.2016 pod č.j.
MS/2015
http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/dokumenty/formulare-a-ostatniinformace/ozp/

