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Příloha: 
 

Povodňový plán města Židlochovice 
 

 

Povodňová komise města Židlochovice 
STATUT 

 

Č.j.:  

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

Povodňová komise města Rajhradice je v době povodní povodňovým orgánem obce dle zák. 

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

komise města Židlochovice je podřízena povodňové komisi ORP Židlochovice. 

 

Článek 2 

Složení komise 

Předseda: starosta Židlochovice 

Místopředseda: místostarosta města Židlochovice 

Členové: pracovníci jmenovaní starostou měst Židlochovice 

Funkční období členů povodňové komise je shodné s funkčním obdobím obecní samosprávy. Členství 

v komisi končí ukončením výkonu funkce. 

 

Článek 3 

Svolání povodňové komise 

Předseda povodňové komise svolá komisi k projednání opatření nezbytných ke zvládnutí situace 

během povodně. Mimo povodeň svolává povodňovou komisi k projednání a řešení otázek týkajících se 

zabezpečení a organizace ochrany před povodněmi. 

Předseda povodňové komise je povinen komisi svolat: 

‒ na žádost členů povodňové komise města Židlochovice 

‒ na žádost předsedy povodňové komise ORP Židlochovice 

 

Článek 4 

Jednání povodňové komise 

‒ Povodňová komise se schází dle povodňové situace k projednání opatření souvisejících se 

zabezpečením ochrany před povodněmi. 

‒ V období mimo povodeň se povodňová komise schází dle potřeby. 

‒ Na jednání povodňové komise je možno dle potřeby pozvat další odborné specialisty, zástupce 

organizací a další osoby, které se na ochraně před povodněmi podílí. 

‒ V průběhu povodně projednává povodňová komise opatření a vydává příkazy k zabezpečení řízení 

ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platného povodňového plánu.  

Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. 

‒ Závěry z jednání povodňové komise jsou přijímány ve formě usnesení. 
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Článek 5 

Sídlo povodňové komise 

Budova městského úřadu Židlochovice. Na Základě rozhodnutí předsedy povodňové komise může být 

tato svolána i do jiného místa. 

 

 

 

Článek 6 

Činnost komise 

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň 

zasáhne území města Židlochovice. 

‒ Zajišťuje vypracování povodňového plánu města Židlochovice. 

‒ Provádí povodňové prohlídky. 

‒ Zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací. 

‒ Organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu. 

‒ Zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím 

jednotného systému varování. 

‒ Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti. 

‒ Oznamuje povodňové komisi ORP Židlochovice den a hodinu zahájení a ukončení činnosti, 

oznamuje rozsah požadované spolupráce. 

‒ Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob. 

‒ Vede záznamy v povodňové knize. 

‒ Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a 

další povodní narušené funkce na území města Židlochovice. 

‒ Zajišťuje nutnou evakuaci, náhradní zásobování, ubytování a stravování. 

‒ Zpracovává zprávu o povodni a předkládá ji nadřízenému povodňovému orgánu. 

‒ Provádí prohlídky po povodni. 

 

Článek 7 

Předseda komise 

‒ Svolává komisi a řídí jednání komise 

‒ Jmenuje a odvolává členy komise. 

‒ V případě potřeby nařizuje neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, které předkládá 

dodatečně komisi ke schválení. 

‒ Odpovídá za zpracování povodňového plánu města Židlochovice 

‒ Odpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území města 

Židlochovice 

‒ Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti. 

‒ V případě nebezpečí z prodlení vyžaduje pomoc složek IZS a AČR. 

‒ Vyžaduje a nařizuje pomoc od právnických a fyzických osob. 

‒ Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni za území obce. Schvaluje výši škod a účelnost 

provedených opatření. 

‒ Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu města Židlochovice. 

‒ Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany města. 

 

Článek 8 

Místopředseda komise 

‒ Dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise. 

‒ Sestavuje zápisy z jednání komise 

‒ Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize. 

‒ Zajišťuje soustředění povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území obce. 
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‒ Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako 

podklad pro činnost komise. 

‒ Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území. 

‒ Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy. 

 

 

 

Článek 9 

Spolupráce s ostatními orgány, fyzickými a právnickými osobami 

K zajištění úkolů souvisejících se zabezpečením ochrany před povodněmi může povodňová komise 

v období, kdy vykonává svoji činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném schváleným povodňovým 

plánem a ostatními souvisejícími právními předpisy pomoc právnických a fyzických osob, IZS, AČR, 

případně dalších orgánů a organizací. 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

Statut nabývá účinnost dnem schválení. 

 

 

V Židlochovicích 

 

 

 

 

 

starosta města Židlochovice 

 

 

 

 


