
Statut povodňové komise SO ORP Židlochovice 
 
 
 

článek l 
Povodňová komise SO ORP Židlochovice je orgánem státní správy na úseku ochrany před 
povodněmi, ustanovená dle § 79 zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon) v platném znění  
 
 

článek 2 
Působnost povodňové komise SO ORP Židlochovice 

Povodňová komise SO ORP: 
a) řídí, koordinuje, kontroluje ochranu před povodněmi na územní správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Židlochovice v době povodňových situací, pokud komise 
jednotlivých obecních úřadů nejsou schopny svými vlastními prostředky zabezpečit 
účinná opatření. V tomto případě jí přísluší v plném rozsahu řízení ochrany před 
povodněmi a výkon dozoru. Přitom postupuje dle § 70-79 zák. č.254/200l 
Sb.(vodní zákon), zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 

b) vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby koordinuje činnost 
povodňových komisí městských a obecních úřadů 

c) organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území SO ORP , informuje o 
nebezpečí povodně povodňové orgány sousedních SO ORP, příslušného správce 
vodohospodářsky významného toku a Český hydrometeorologický ústav 

d) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti 
e) je povinna oznámit povodňovým orgánům dotčených obcí den a hodinu převzetí a 

ukončení řízení ochrany před povodněmi  povodňovou komisí SO ORP v plném 
rozsahu 

f) rozhoduje o opatřeních ke zmírnění průběhů povodní a škod povodní způsobených a 
činí potřebná opatření k výkonu bezpečnostních, záchranných a zabezpečovacích prací 

g) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného 
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko 
hasičského záchranného sboru 

h) nařizuje mimořádné manipulace na vodohospodářsky významných dílech nad rámec 
schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci SO ORP 

i) v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc Armády České republiky 
j) spolupracuje s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotní péče, 

organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území 
k) soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost 

provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni 
l) projednává návrh  povodňového plánu SO ORP, jehož vypracování zabezpečuje odbor 

životního prostředí SO ORP  ve spolupráci s ostatními zainteresovanými složkami, 
orgány a organizacemi 

m) organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků 
před povodněmi prostřednictvím pracovníků odboru životního prostředí 

n) povodňová komise SO ORP je podřízena Povodňové komise uceleného povodí Dyje 
 
 

článek 3 
Jednání povodňové komise ORP 

Povodňová komise SO ORP Židlochovice se schází k projednávání potřebných opatření podle 
povodňové situace, jakož i v období mimo povodní k projednávání organizačních a jiných 



závažných otázek. Předseda komise je povinen svolat komisi na žádost nejméně poloviny 
členů komise případně na žádost Povodňové komise uceleného povodí Dyje. Povodňová 
komise je usnášení schopná v počtu  8 členů 
 

 
článek4 

Předsedou povodňové komise ORP je ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb.(vodní zákon) starosta ORP . Místopředseda povodňové komise ORP a její členové jsou 
jmenováni starostou ORP. Předseda povodňové komise řídí práci komise a odpovídá 
povodňové komisi uceleného povodí Dyje za její činnost, informuje Povodňovou komisi 
uceleného povodí Dyje, případně i komise jiných ORP o  vývoji povodňové situace a o 
provedených opatřeních k zamezení záplav a snížení povodňových škod, jmenuje a odvolává 
členy pracovního štábu ORP, dává pokyny členům pracovního štábu pro činnost tohoto štábu 
a povodňové komise, může rozhodnout o provedení neodkladných opatření, hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, provedení takovýchto opatření dává pak komisi dodatečně ke 
schválení. 
Organizace, za něž jsou jmenováni jejich zaměstnanci za členy povodňové komise ORP, 
mohou pro konkrétní jednání povodňové komise ORP jiné své zaměstnance pověřit 
zastupováním člena povodňové komise ORP řádně jmenovaného předsedou ORP. 
 

článek5 
Pracovní štáb 

K operativnímu plnění úkolů si zřizuje povodňová komise ORP svůj pracovní štáb. Pracovní 
štáb připravuje a předkládá komisi návrhy na opatření popřípadě zajišťuje provedení těchto 
opatření. V čele pracovního štábu je předseda nebo místopředseda povodňové komise ORP. 
Pracovní štáb je usnášeníschopný v počtu 3 členů. 
 

článek 6 
Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje zejména Český hydrometeorologický ústav spolu 
se správami povodí, na hlásné službě se podílejí jednotlivé správy povodí, místní povodňové 
komise dle svých povodňových plánů, orgány, organizace a jednotlivci zařazení do 
povodňové služby . 
 

článek 7 
Spolupráce komise a pracovního štábu s ostatními orgány, organizacemi a občany 
K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může 
komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžádat v rozsahu stanovené § 65 - 81 zák.č. 
254/2001 Sb(vodní zákon) pomoc útvarů Policie České republiky jakož i pomoc ostatních 
orgánů, organizací a občanů. V případě,že povodňová komise ORP není schopna svými silami 
učinit opatření k eliminaci povodňové situace, musí předat řízení povodňové situace 
Povodňové komisi uceleného povodí Dyje. 

 
článek 8 

Zabezpečení činnosti komise 
Činnost komise zabezpečuje odbor životního prostředí MÚ Židlochovice. Sídlem povodňové 
komise je zasedací místnost starosty města Židlochovice Masarykova 100, I. poschodí. 
                           
  

článek  9 
Závěrečné ustanovení 

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení starostou města Židlochovice. 


