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POVODŇOVÝ PLÁN
KLADRUBY

Zpracován dne:

Projednáno radou města dne:
Projednáno zastupitelstvem města dne:

Schválil:

-2Povodňový plán města Kladruby je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2011 Sb., o
vodách o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
Ochrana před povodněmi je právně řešena v § 63 – 87 vodního zákona. Tento povodňový
plán je zpracován na celé správní území města Kladruby (Pozorka, Milevo, Brod u Stříbra,
Tuněchody, Vrbice u Stříbra, Láz).
Povodní se rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití
vody z koryta, nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Co je povodeň
řeší § 64 vodního zákona. V zásadě je to stav, po jehož dobu je vyhlášen 2. nebo 3. stupeň
povodňové aktivity (SPA).
Při nebezpečí povodně a dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve
vodním toku nastává stav bdělosti. V době vlastní povodně se vyhlašuje stav pohotovosti.
Při bezprostředním nebezpečí škod se vyhlašuje stav ohrožení. Jednotlivé SPA vyhlašují
povodňové orgány.
Povodňové orgány, které ve svém území působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové
služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi, jsou
specifikovány do dvou období:
a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány
- obecní (městské) úřady
- obce s rozšířenou působnosti – odbor ŽP
- krajské úřady
- ministerstvo životního prostředí
b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány
- povodňové komise obcí
- povodňové komise obcí s rozšířenou působností
- povodňové komise krajů
- Ústřední povodňová komise
Povodňové komise (dále PK) jsou výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době
povodní. Předsedou MPK je vždy starosta. Předsedou PKORP je starosta této obce.
Povodňové orgány nižších stupňů jsou mimo povodeň v záležitostech uplatňování státní
správy v ochraně před povodněmi podřízeny povodňovým orgánům vyššího stupně. V době
povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího stupně
nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestačí vlastními silami a prostředky
činit potřebná opatření, převezme řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu
povodňový orgán vyššího stupně.
Rozhodné stavy vody v místě tzv. „hlásného profilu“ :
Místo:
Průtočný profil silničního mostu v k.ú. Pozorka u Kladrub
Vodní tok: Úhlavka
Okres:
Tachov
Obec:
Kladruby
Číslo hydrologického pořadí: 1–10–01–089

-3a) stav bdělosti
I. st.
b) stav pohotovosti II. st.
c) stav ohrožení III. st.

bílá
modrá
červená

Dále se sleduje stav hladiny a odtokové poměry rybníku Výrov, k.ú. Brod u Stříbra.
Při pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti :
- při nebezpečí povodně 1 x denně (v 7 hodin)
- při dosažení 1. SPA
2 x denně (v 7 a 18 hodin)
- při dosažení 2. SPA
3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
- při dosažení 3. SPA
častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu
Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje datum,
čas, vodní stav cm, poznámku.

Měření a hlášení rozhodných stavů vody provádí a dále předává předsedovi PK:
p. Jaroslav Pospíšil, místostarosta města , tel.č. 607 875 478
hlášení předává
starostce města (předsedkyni PK) p. Mrg. Svatavě Štěrbové , tel.č. 724 764 614
Předseda povodňové komise získané informace dále předává předsedovi PK ORP - MěÚ
Stříbro, p. Dr. Bohuslav Červený, tel.č. 374 801 101 nebo p. Vratislav Maňák, člen PKORP,
tel.č. 374 701 105, 725 380 747.
Povodňová komise města Kladruby (ustanovená dne 5.1.2011)
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města Kladruby, tel.č. 374 616 710, 724 764 614
Jaroslav Pospíšil – místostarosta města Kladruby, tel.č. 374 616 712, 607 875 478
Helena Kunešová – člen PK, tel.č. do zaměstnání 374 631 711, 607 524 664
Mgr. Vladimír Šmahel – člen PK, tel.č. 606 387 060
Vojtěch Horák – člen PK, tel.č. 725 851 903
Josef Větrovec – člen PK, tel.č. 606 249 976
Martin Větrovec – člen PK, tel. č. 777 653 741.

-4Povodňová komise se svolává při stavu pohotovosti. Místem činnosti povodňové komise je
Městský úřad Kladruby, tel.č. 374 616 710, 374 616 711.

Telefonická spojení
a) Povodňová komise obce s rozšířenou působností – MěÚ Stříbro p. Dr. Bohuslav Červený,
tel.č. 374 801 101 nebo p. Vratislav Maňák, člen PKORP, tel.č. 374 701 105, 725 380 747
b) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje tel.č. 950 330 111, tísňová linka 150 nebo 112
c) Orgány Policie ČR ,
- krajské integrované operační středisko pro PK, Plzeň, te.č. 974 321 019 nebo 158
- OO Stříbro 374 622 231
d) Správci toků:
- Povodí Vltavy – dispečink – 374 705 111, 252-3

Vlastníci a správci ohrožených nemovitostí:
- Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti – vl. město Kladruby
- RD čp. 3 Pozorka – nájemci manž. Pilíkovi, vlastník NPÚ Plzeň
- RD če. 2 Pozorka – nábytek + sklad – vlastník p. Víderšperk Karel, tel.č. 737 817 737
- RD čp. 35 Pozorka – vlastník ZEVYP s.r.o. Kladruby, p. Stanislav Eberl, tel.č. 606 766 214
- areál PONY Farm – p. Emil Kraus, Stříbro, tel.č. 374 622 251
- Vodárny a kanalizace a.s., pobočka Stříbro – ČOV Kladruby – 374 616 175, nebo Karlovy
Vary 359 010 111, 800 101 047
- Pozemkový fond ČR – vlastník pozemků
- ZEVYP – pozemky s.r.o. Heřmanova Huť - vlastník pozemků
- Národní památkový ústav v Plzni – vlastník pozemků + čp.3
- Správa a údržba silnic Stříbro , tel.č. 374 622 441
- VUSS Plzeň tel.č. 377 341 111 (přes spojovatelku AČR)
- majitelé rekreačních objektů Výrov , k.ú. Brod u Stříbra
- RD čp. 5 Brod – p. Rostislav Kasten, tel.č. 721 072 612 nebo 723 146 898
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Záchranná povodňová technika a dopravní prostředky
druh

množství

organizace

telefon

nákladní auta

1
1
1

ZIKOSTAV s.r.o. Kladruby p. Petr Kotrlík 604 450 650
Stav partner s.r.o. Kladruby p. Pírka 374 631 607
p. Nedvěd Václav, Kladruby 603 509 028

bagry
+ nakladač

1
1

ZIKOSTAV s.r.o. Kladruby p. Petr Kotrlík 604 450 650
Stav partner s.r.o. Kladruby p. Pírka 374 631 607

osobní auta

2

Městský úřad Kladruby

cisterna

1

VaK a.s. Stříbro

374 616 175

V případě vyhlášení stavu pohotovosti budou na pomoc přizváni:
- Kladrubské lesy s.r.o. tel.č. 374 631 955, 606 814 827
- MěÚ Kladruby (technické služby)

Tento povodňový plán byl schválen: …………………….

