POVODŇOVÝ

PLÁN

obce

Velká Skrovnice

vodní tok

:

správce toku :

potok Brodec
Zemědělská vodohospodářská správa
oblast povodí Labe – pracoviště 01 – 10
Jiráskova čp.1320 , Rychnov nad Kněžnou

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

1.

Charakteristika území

1.1. Katastr obce Velká Skrovnice leží na horním toku potoka Brodec. Tento pramení za obcí
na kótě 437,00 m. n. m. a odvádí srážkové vody vč. přítoků z katastru obce.
V obci je na potoku vybudována požární nádrž s bezpečnostním přelivem a vypouštěcím
zařízením. Požární nádrž má svůj samostatný manipulační řád. V katastru obce protéká
potok převážně ve volné hladině, pouze na horním konci je ve třech případech zatrubněn.
1.2. Zmenšený průtočný profil na toku.
most
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18,049 u čp. 1
18,554 u prodejny
18,760 – 18,800
18,875 – 18,993
19,038 – 19,090

1.3. Ohrožené objekty v zátopovém území
čp. 52 Dědková Hedvika
čp. 42 KONZUM o.d. Ústí n.O.
čp. 61 p. Bostan
čp. 1 Barvínek Miloš ing.
čp. 50 Šebesta Milan
čp. 43 Krčmářová Olga
čp. 44 Absolon Milan
čp. 31 Absolon Milan
čp. 76 Vitásek Jaroslav ing.
čp. 77 Toušek Ivo ing.
čp. 82 Jiroušek Josef
čp. 70 Pelinka Petr

adresa
počet lidí
V.Skrovnice
1
V.Skrovnice
0
V.Skrovnice
0
V.Skrovnice
5
V.Skrovnice
3
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V.Skrovnice čp.32 0
Rosice n.L.
Chelčického 538
0
Pardubice
0
V.Skrovnice
4
V.Skrovnice
4

telefon
465/546 155
465/546 146
732 331 144
465/546 112
608/522 825
465/546 214
465/546 290
465/546 290
466/416
466/612
776/298
465/546

027
817
681
151

1.4. Vodní stavy pro hlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity
Údaje se odečítají na vodočtu hlásného profilu u vtokového objektu z benešovských
profilů ř.km 18,569
I. stupeň – stav bdělosti
II. stupeň – stav pohotovosti
III. stupeň – stav ohrožení

90 cm vodního sloupce 1. SPA ( 2,638 m3/s )
100 cm vodního sloupce 2. SPA ( 3,010 m3/s )
210 cm vodního sloupce 3. SPA ( 4,685 m3/s )

2. Vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity a činnosti při nich

2.1.

I. stupeň – bdělost
nastává při nebezpečí povodně
nevyhlašuje se
aktivizuje se činnost hlídkové a hlásné služby
II. stupeň – pohotovost
vyhlašuje se v době vlastní povodně
vyhlašuje jej a odvolává starosta obce ( předseda povodňové komise ) na
základě:
stavu na toku
zpráv předpovědi počasí
návrhu správce vodního toku
vyhlášení starosta oznámí obvodní povodňové komisi tel. 465 514 235
svolá se povodňová komise obce
vyhlašuje se pohotovost jednotce SDH obce
III. stupeň – ohrožení
vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí větších škod nebo při jejich vzniku
vyhlašuje ho a odvolává pro území obce starosta obce ( předseda povodňové
komise )
vyhlášení oznamuje obvodní povodňové komisi a správci vodního toku
vyhlašuje ho a odvolává pro území obvodu předseda obvodní povodňové komise

-

-

činnosti :
podle pokynů předsedy povodňové komise
evakuace občanů z ohrožených domů dle seznamu
zabezpečovací práce podle situace v území
podle situace vyžádání technické pomoci
hasičský záchranný sbor
obvodní povodňová komise

2.2 Vyhlášení pro občany, fyzické osoby a právnické osoby
prostřednictvím SMS zpráv
sirénou: kolísavý tón 140 sekund VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

3.

Hlásná a hlídková služba

3.1. Stav vodní hladiny sleduje : Zdvořilý Milan / správce požární nádrže /
bytem V.Skrovnice čp.90
telefon privát : 465/ 546 275
mobil
:
Vodočet u hlásného profilu sleduje :
Krčmář Karel
bytem V.Skrovnice čp. 51
mobil : 776/673 774
V případě zvýšení hladiny zapisuje a hlásí starostovi a členům povodňové komise.

3.2

Stav na požární nádrži sleduje :
Zdvořilý Milan – Velká Skrovnice čp. 90
telefon privát : 465 546 275

3.3

Hlášení o situaci na toku podává :

Krčmář Karel

3.4

Při vyhlášení 1. SPA informuje starosta HZS Ústí n.O. a povodňové orgány obcí
po toku 2x denně

Před vyhlášením 2. SPA je povodňovým orgánem obecní úřad
Po vyhlášení 2. SPA je povodňovým orgánem – povodňová komise
sídlo : Obecní úřad Velká Skrovnice
členové :

tel./fax. :

465/646 166

viz č.4

informuje Obecní úřad
varuje obyvatelstvo v místě povodně
varuje obce ležící níže po toku
hlášení dotčeným orgánům : 2. SPA
3. SPA

- 3x denně
- 3 – hodinové hlášení

v případě potřeby může být četnost hlášení častější

4. Povodňová komise obce
sídlo : Obecní úřad Velká Skrovnice

tel.: 465/546 166
mob.: 777 644 846

jmenný seznam místní povodňové komise ( MPK )
předseda
Ing. Miloš Barvínek

tel.zam.
777 644 846

zástupce předsedy
Ing. Zdeněk Žaba

603 913 842

člen
Krčmář Karel

776 673 774

Člen
Jaromír Fogl

603 398 189

5.

Další související orgány a organizace
Hasičský záchranný sbor / normální situace a první informace o nebezpečí povodně
tel. 465 521 165
fax. 465 523 581
Policie ČR odd. Ústí nad Orlicí

Dotčené organizace
Vak Jablonné n.O.
středisko Ústí n.O.
SPT TELECOM Ústí n.O.
ZEMOS Orlické Podhůří a.s.

KONZUM Ústí n.O. – prodejna V.Skrovnice
TRUHLÁŘSTVÍ – ing. Barvínek

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

465
465
465
465
465
465
465

525 793
524 614
546 140
541 104
546 222
546 146
546 112

mob. 608 717 654
fax. 465 524 615

Správce vodního toku
Zemědělská vodohospodářská správa Rychnov n.Kn.

tel. 494 531 335 , 494 530 648
mob. 607 503 201

VČE služebna - Ústí n.O. – Pod Horou 225

tel. 465 525 705

Hydrometeorologický ústav Hradec Králové
- předpověď počasí
- předpovědní povodňová služba

tel. 495 398 430
http: // www.chmi.cz

6. Umístění evakuovaných osob
jméno evakuovaného

adresa

umístění

Dědková Hedvika
p. Bostan
Barvínek Miloš ing.
Šebesta Milan
Krčmářová Olga
Absolon Milan
Vitásek Jaroslav ing.
Pelinka Petr
Toušek Ivo ing.

V.Skrovnice čp. 38 – Žabovi
evakuace se nepředpokládá
evakuace se nepředpokládá
Sudslava čp. 76 – Honzovi
evakuace se nepředpokládá
V.Skrovnice čp.32 – Absolonovi
V.Skrovnice čp. 41 – Sýkorovi
V.Skrovnice čp. 45 – Tomáškovi
V.Skrovnice čp. 38 – Žabovi

Jiroušek Josef
KONZUM Ústí n.O.

7.

V.Skrovnice čp. 60 – Provazníkovi
- kontaktní osoba Jiroušková Eva , V.Skrovnice čp. 82
- instruktorka Lehká Iva, Na Žižkově 497, Ústí n.O.

Seznam dopravních prostředků

Jméno

dopravní prostředek

ZEMOS
SHD V.Skrovnice

traktory
AVIA

Peterka – dopravce

nákladní auto

8.

řidič
Kaplan Jaroslav, Sejkora Miroslav
Krčmář Stanislav, Šebesta Milan,
Dytrt Martin
Peterka Vladimír

Povodňová mapa obce
v měřítku 1 : 5000 s vyznačením objektů a zátopového území / zpracovala Agroprojekce
Litomyšl s.r.o. / je přílohou tohoto povodňového plánu.

9.

Závěrečná ustanovení

Aktualizace tohoto plánu bude prováděna nejméně jednou ročně. Změny a doplňky schvaluje
zastupitelstvo.

Velká Skrovnice

26.9.2009

.......................
starosta
Ing. Miloš Barvínek

..........................
zástupce starosty
Ing. Zdeněk Žaba

