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1

Úvodní část

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem je souhrn organizačních a technických
opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku
občanů a společnosti a na životním prostředí obce Pertoltice pod Ralskem.
Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.
Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn.
Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně uspořádání
orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou
vyvolat jeho změny.
Tento povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi, který
slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace.
Povodňovým plánem se řeší ochrana území, nemovitostí a staveb. Povodňové plány
menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje
příslušný povodňový orgán na titulní straně povodňového plánu.
Tento povodňový plán se týká především jednoho vodního toku:
Povodňový plán se týká pouze části obce:

Panenský potok

Pertoltice pod Ralskem

Použité aktuální předpisy a zpracované podklady:
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), v platném znění
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• MZe + MŽP, Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená
vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000)
• ČHMÚ - odborné pokyny HPPS (hlásná a předpovědní povodňová služba)
• MŽP, Metodický pokyn č. 9/11 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné
a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP částka 12/2011
• MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP
č. 7/2000
• TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství - povodňové
plány
• Povodňový plán Libereckého kraje (Aquatest a.s., 04/2004)
• Digitální povodňový plán Libereckého kraje (Help Service Remote Sensing s.r.o.,
GIS odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje)
• Česká Lípa - Povodňový plán obce s rozšířenou působností (Aquatest a.s.,
03/2004)
• Povodňový plán Mikroregionu Podralsko (Aquatest a.s., 2011)
• Digitální povodňový plán Mikroregionu Podralsko (Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.,
02/2012)
• Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem (Obecní úřad Pertoltice p. R.)
• Studie záplavového území toku Ploučnice km 0,000 - 81,040 (Ing. Jakub Krise,
Ing. Dana Kriseová, 06/2010)

Stránka 6 z 107

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Seznam použitých zkratek:
AZ
CO
ČHP
ČHMÚ
ČR
ČRS
HPPS
HZS
HZS ÚO
JSDH
KHS
KOPIS HZS
KSH
KVS SVS
LB
LVS
MěÚ
MO
MZe ČR
MŽP ČR
ORP
OSVČ
OÚ
PB
PČR
PK
POh
PP
RD
RPP ČHMÚ
Sb.
SčVK
SPA
STOP Ohře
SÚS
SVS
TNV
VD
VHD Povodí
z.
ZZS
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aktivní zóna při průtoku Q100
civilní obrana
číslo hydrologického pořadí
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
Český rybářský svaz
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor, územní odbor
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Krajská hygienická stanice
Krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru
Krajské sdružení hasičů
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
levý břeh
Lokální výstražné systémy
městský úřad
místní organizace
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
obec s rozšířenou působností
osoba samostatně výdělečně činná
obecní úřad
pravý břeh
Policie České republiky
povodňová komise
Povodí Ohře, s.p.
povodňový plán
rodinný dům
regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
sbírka zákonů
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
stupeň povodňové aktivity
Správa toků - oblast povodí Ohře
Správa a údržba silnic, a.s.
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
odvětvová technická norma vodního hospodářství
vodní dílo
vodohospodářský dispečink správce povodí
zákon
Zdravotní záchranná služba

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

1.1 Správci vodních toků
Správním územím obce Pertoltice pod Ralskem protéká 5 pojmenovaných vodních
toků. Jedná se o vodní toky, které jsou uvedené níže v tabulce. Údaje jsou doplněny o
správce těchto vodních toků. Nebezpečí povodně připadá v úvahu především na Panenském
potoce.
Správa vodních toků
ID toku

Název toku

ČHP

Správce toku

10283970 Panenský potok

1-14-03-015 *), 1-14-03-025

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 30,484)

10100027

1-14-03-001 *), 1-14-03-014

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 101,339)

1-14-03-025 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 1,558)

Ploučnice

10230337 Pertoltický potok
10220932

Ptačí potok

10232790 Bohatický potok

1-14-03-049 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 3,606)

1-14-03-049 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 3,772)

*) ČHP pramenného povodí
**) ČHP náleží k povodí jiného vodního toku

Kontakty na správce vodních toků:
•

Povodí Ohře, s.p., podnikové ředitelství
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
telefon ústředna: 474 636 111, fax: 474 624 200
generální ředitel: Ing. Jiří Nedoma - 474 636 401
technicko-provozní ředitel: Ing. Jindřich Břečka - 474 636 405
vedoucí odboru TPČ: Ing. Martin Cidlinský - 474 636 298
vedoucí OVHD: Ing. Václav Klečka - 474 636 304,
OVHD tel: 474 624 264, 474 624 200, 474 636 306, 606 757 472, fax: 474 624 200
email: vhd@poh.cz
www: http://www.poh.cz
•

1.2

Závod Terezín
Pražská 319, 411 55 Terezín
telefon ústředna: 416 707 811, fax: 416 707 812
ředitel závodu: Ing. Pavel Eger - 416 707 827
technická skupina: Ing. Ivan Obr - 416 707 817
provoz Česká Lípa: Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa,
Ing. Tomáš Suchý - 487 823 650

Příslušný vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad

Příslušný vodoprávní úřad
Městský úřad Česká Lípa
Odbor životního prostředí
Úsek vodoprávního úřadu
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Adresa
Náměstí T. G.
Masaryka 1, 470 36
Česká Lípa

Tel/fax

E-mail

487 881 111/
487 881 177

podatelna@mucl.cz

487 881 217

konvalin@mucl.cz

487 881 136

piskova@mucl.cz
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1.3

Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před
povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech
příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni,
včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
V období mimo povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•

Orgány obcí
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Krajské úřady
MŽP, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší MV (Ministerstvo vnitra)

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•

Povodňové komise obcí
Povodňové komise obcí s rozšířenou působností
Povodňové komise krajů
Ústřední povodňová komise ČR

Povodňovým orgánem po dobu trvání povodně na území obce Pertoltice pod Ralskem
je Povodňová komise obce Pertoltice pod Ralskem, která je zřízena starostou obce k plnění
úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán obce a jejím předsedou se stává
starosta obce. Starosta obce poté jmenuje další členy povodňové komise obce. Povodňová
komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností - PK ORP
Česká Lípa. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou
působností - PK ORP Česká Lípa provádí nadále povodňová komise obce Pertoltice pod
Ralskem opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce
s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.



Příslušné povodňové orgány na daném území jsou uvedeny v kapitole 3.1

Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílí na ochraně před povodněmi,
jsou:
•
•
•
•
•
•

Pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ
Správci povodí
Správci vodních toků
Vlastníci a správci vodních děl
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně
Hasičské záchranné sbory apod.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy
k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných
povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby.
Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být
přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových
orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se
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nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením
druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.
Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem
provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu
na cizí pozemky a do objektů.
Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na
jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na
své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a
záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně
životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této
činnosti vznikne vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.
Na příkaz povodňového orgánu musí vlastníci pozemků a staveb odstranit své
předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta
níže po toku.
Povodňový orgán nižšího stupně tj. Povodňová komise obce Pertoltice pod Ralskem
může požádat povodňový orgán vyššího stupně tj. Povodňovou komisi ORP Česká Lípa o
převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto
ochranu zajistit. Vyšší povodňový orgán, který převezme řízení povodňové ochrany, je
povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah
spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové
knize.
Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona (Zákon č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení), přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle
tohoto zákona příslušný.

1.4 Příslušné povodňové komise sousedních obcí
Proti toku:
• PK obce Brniště

Brniště 102, 471 29 Brniště

• PK obce Velký Valtinov

Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí

• PK obce Noviny pod Ralskem

Noviny p. R. 116, 471 24 Mimoň

Po toku:
• PK města Mimoň



Mírová 120, 471 24 Mimoň III

Povodňové komise sousedních obcí jsou uvedeny v příloze 4.1.3

Povodňové orgány (starosta obce, předseda PK) informují o nebezpečí a průběhu
povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou
působností - PK ORP Česká Lípa.
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2

Věcná část

2.1 Charakteristika zájmového území
Obec Pertoltice pod Ralskem se rozkládá 14 kilometrů východně od České Lípy
v průměrné nadmořské výšce 284 m n. m. Ve správním obvodu obce se nachází pouze
jedna část – obec Pertoltice pod Ralskem. Výměra katastrálního území je 792 ha. K datu
31.12. 2011 měla obec Pertoltice pod Ralskem 381 trvale hlášených obyvatel.
Obcí Pertoltice pod Ralskem protéká Panenský a Pertoltický potok a po východním
okraji řeka Ploučnice.
Geomorfologické poměry
Zájmové území je z geomorfologického hlediska součástí Hercynského systému,
provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule a oblasti Severočeská tabule. V rámci
Severočeské tabule náleží území do celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská
pahorkatina. Západní část území obce Pertoltice pod Ralskem spadá do okrsku Cvikovské
pahorkatiny a východní část patří do okrsku Českolipské kotliny.
Zákupská pahorkatina má charakter členité pahorkatiny, tvořena je svrchnokřídovými
kvádrovými pískovci, slínovci a vápnitými jílovci třetihorními vulkanity a pokryvy čtvrtohorních
sedimentů. Charakteristicky pestrý strukturně denudační reliéf v povodí horní a střední
Ploučnice s vlivy neotektoniky v okrajových částech se strukturně denudačními plošinami a
zarovnanými povrchy (pedimenty). Geomorfologickými dominantami jsou četné rozsáhlé
neovulkanické suky a kryogenní tvary. Vývoj reliéfu určil vstup kontinentálního ledovce
v mindelu.
Hydrografické poměry
Zájmové území se nachází na vodohospodářské mapě měřítka 1:50 000 list 03 - 31
Mimoň. Území je odvodňováno především Panenským potokem a jeho pravostranným
přítokem Pertoltického potoka. Východní okraj území je odvodňován řekou Ploučnice.
Západní okraj obce potom pramennými oblastmi Ptačího a Bohatického potoka.
Panenský potok (ČHP: 1-14-03-015, 1-14-03-025 v obci Pertoltice p. R.) pramení pod
vrchem Vápenný, východně od obce Jítrava ve výšce 695 m n. m. Odtud protéká obcí
Jítrava a Rynoltice, přes rybníky ve městě Jablonné v Podještědí - Dvorní, Pivovarský a
Markvartický. Dále Panenský potok pokračuje obcí Velký Valtinov, Brniště, Pertoltice p. R. až
do města Mimoň, kde ústí z pravé strany do Ploučnice. Na své trase přibírá Panenský potok
několik významnějších přítoků. Ve městě Jablonné v Podještědí se jedná o Kněžický,
Železný a Heřmanický potok, pod městem potom přitéká Valcha. V obci Velký Valtinov ústí
do Panenského potoka Fibichův a Růžový potok. Délka toku činí 30,484 ř. km a správcem
toku je po celé délce Povodí Ohře, s.p.
Pertoltický potok (ČHP: 1-14-03-025) pramení západně od obce Pertoltice p. R. ve
výšce 316 m n. m. Potok ústí v obci Pertoltice p. R. u objektu č.p. 33 do Panenského potoka.
Správu nad Pertoltickým potokem vykonává po celé délce 1,557 ř. km POh.
Ploučnice (ČHP: 1-14-03-001, 1-14-03-014 v obci Pertoltice p. R.) má dočasný pramen
na ještědském svahu nad Hořeními Pasekami ve výšce přibližně 750 m n. m. Z něho
vytékající potůček, někdy nazývaný Janovodolským potokem, však v sušších částech roku
vysýchá. Proto je za vlastní pramen Ploučnice považována tůň u Jenišovského rybníka u
západního konce Janova Dolu ve výšce přibližně 385 m n. m. Odtud říčka Ploučnice protéká
obcí Osečná, Hamerským rybníkem v obci Hamr na Jezeře, vodním dílem Stráž pod
Ralskem ve městě Stráž p. R., obcí Noviny p. R., přes Mimoň až do České Lípy. Dále řeka
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pokračuje přes Žandov a Benešov nad Ploučnicí až do Děčína, kde ústí zprava do řeky
Labe. Na své trase řeka přibírá řadu přítoků. V horní části se jedná o přítoky Hamerské
strouhy, Ještědského a Dubnického potoka. V Mimoni ústí do Ploučnice Panenský potok,
pod Mimoní Ploužnický a Hradčanský potok. Pod Městem Zákupy přitéká Svitávka a
Dobranovský potok. Pod Českou Lípou ústí do Ploučnice vodní toky Šporka a Robečský
potok. Před městem Žandov přibírá Ploučnice Valteřický a Valdecký potok, ve městě potom
Vrbový potok a pod městem Merboltický a Valkeřický potok. V Benešově nad Ploučnicí
přitéká Fojtovický potok a Bystrá. Před Děčínem je posledním významnějším přítokem
Dobrnský potok. Délka toku Ploučnice činí 101,443 ř. km a správcem toku je po celé délce
Povodí Ohře, s.p.
Ptačí potok (ČHP: 1-14-03-049) pramení západně od obce Pertoltice p. R. ve výšce
314 m n. m. Potok dále teče po správním území obce Bohatice a města Zákupy přes Malý
Zákupský a Zákupský rybník. Ve městě Zákupy ústí Ptačí potok z levé strany do Svitávky.
Délka toku činí 3,605 ř. km a správu nad tokem vykonává POh.
Bohatický potok (ČHP: 1-14-03-049) pramení jihozápadně od obce Pertoltice p. R. ve
výšce 322 m n. m. Potok dále protéká obcí Bohatice a Bohatickým rybníkem a v obci
Božíkov ústí z levé strany do Svitávky. Délka toku činí 3,772 ř. km a správu nad tokem
vykonává POh.
Klimatické poměry
Okolí obce Pertoltice pod Ralskem náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT7
(Klimatické oblasti Československa, E. Quitt, 1971). Oblast MT7 se vyznačuje normálně
dlouhým, mírným a mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, jaro mírné a podzim
mírně teplý. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá, s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Počet letních dní je pro oblast MT7 udáván v rozmezí 30 – 40 s průměrnou teplotou
16 až 17 °C, ledových 40 – 50 s průměrnou teplotou -2 až -3 °C. Počet dnů se souvislou
sněhovou pokrývkou je udáván v rozmezí 60 – 80 dnů, převažují zatažené dny 120 – 150 za
rok nad jasnými 40 – 50 dnů. Srážkový úhrn za vegetační období činí 400 - 450 mm a za
zimní období 250 - 300 mm. Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek je 651 mm
(srážkoměrná stanice Zákupy).
Hydrologické poměry
Základní hydrologické údaje pro vodní tok Panenského potoka byly převzaty
z Povodňové plánu obce s rozšířenou působností Česká Lípa (Aquatest a.s., 03/2004) a ze
„Studie záplavového území toku Ploučnice km 0,000 - 81,040“ (Ing. Jakub Krise, Ing. Dana
Kriseová, 06/2010). Hydrologická data jsou pro Panenský potok IV. třídy přesnosti (Q100 a
Q50 ±60 %, Q10 ±40 %) a pro Ploučnici III. třídy přesnosti (Q100 - Q50 ±40 %, Q1 - Q10 ±30 %).
Panenský p. - N – leté průtoky (QN)
- profil ústí do Ploučnice - ř. km 0,000
N

1

2

5

10

20

50

100

Třída

QN

13

19

27

35

42

54

63

IV.

N - počet let
3 -1
QN - průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let v m .s
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Ploučnice - N – leté průtoky (QN)
- profil nad soutokem s Panenským potokem v Mimoni - ř. km 73,083
N

1

2

5

10

20

50

100

Třída

QN

12,6

18,4

27,9

35,3

42,7

55,7

65

III.

N - počet let
3 -1
QN - průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let v m .s

Plocha povodí Panenského potoka (ČHP: 1-14-03-025) v profilu ústí do Ploučnice v
Mimoni činí 132,6 km2. Plocha povodí Ploučnice (ČHP: 1-14-03-014) v profilu nad soutokem
s Panenským potokem v Mimoni činí 134,2 km2.
Odtokové poměry
Záplavové území Panenského potoka na území obce Pertoltice pod Ralskem
v ř. km 1,08 - 3,888 nebylo dosud Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveno.
V zájmovém území byla zpracována „Studie odtokových poměrů Panenského potoka,
ř. km 0,00 - 15,78“ (Povodí Ohře, státní podnik; 02/2003) včetně vymezení aktivní zóny a
záplavového území pro průtoky Q5, Q20, Q100.
Na správním obvodu obce Pertoltice pod Ralskem je dále stanoveno záplavové území
vodního toku Ploučnice, na základě „Studie záplavového území toku Ploučnice
km 0,000 - 81,040“, kterou zpracoval Ing. Jakub Krise, Ing. Dana Kriseová, Praha, v termínu
06/2010. Záplavové území toku Ploučnice v ř. km 19,00 až 81,04 bylo vyhlášeno Krajským
úřadem Libereckého kraje pod č. j. KULK 47879/2010 (Sp.Zn: OŽPZ 844/2010), platné od
27. 7. 2010. V zájmovém území obce Pertoltice pod Ralskem byla stanovena aktivní zóna
a záplavové území pro průtoky Q5, Q20, Q100.
Pro hodnocení povodňové ochrany nelze uvažovat s vlivem vodních děl (bočních
rybníků), které jsou uvedeny v příloze 4.2.2.
Zhoršení odtokových poměrů způsobují objekty na toku (mostní konstrukce, lávky),
které snižují průtočný profil a dochází ke vzdutí hladiny. Jsou to navíc místa možného vzniku
bariér zachycením spláví. Tato kritická místa a místa nutné kontroly jsou shrnuty v příloze
4.2.7 a 4.2.8.
Zhodnocení ohrožených objektů po vybřežení Panenského potoka v povodňovém
úseku vyplývá z terénního šetření a umístění objektů s ohledem na vyhlášené záplavové
území. Ohrožené objekty jsou uvedeny v příloze 4.2.9.
Ohrožující objekty je nutné kontrolovat z důvodů možného zřícení a poté snížení
průtočného profilu toku a následných povodňových škod. Ohrožující objekty se na území
obce Pertoltice pod Ralskem nevyskytují.

Stránka 13 z 107

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi
Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně
dochází k zaplavení území při soustředném odtoku srážkových vod.
Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami
nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, např. poruchou vodního díla,
která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na
vodním díle (zvláštní povodeň).
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a
končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom
případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen
druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla
směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného
územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň,
rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.
Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:
a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci,
b) déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
Povodně, které se mohou vyskytnout v podmínkách obce Pertoltice pod Ralskem, lze
rozdělit na několik hlavních typů:
Přirozená povodeň
• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci
s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejčastěji na podhorských
tocích, nabývají na intenzitě v nížinných úsecích velkých toků.
• Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují
se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky
na středních, méně pak na velkých tocích.
• Letní povodně způsobené krátkodobými, avšak intenzivními srážkami.
Zasahují relativně malá území. Mohou se vyskytovat zejména na malých tocích
s katastrofálními důsledky nebo v kombinaci s letní povodní způsobenou
dlouhotrvajícími regionálními dešti.
• Zimní povodně způsobené ledovými jevy na malých tocích při relativně malých
průtocích. Vyskytují se na úsecích toků náchylných k tvorbě ledových valů, které
brání rovnoměrnému odtoku, nebo tam, kde není tekoucí voda.
Předpokládané přirozené povodně a tedy možné ohrožení objektů lze uvažovat
především v těsné blízkosti Panenského potoka
V obci Pertoltice pod Ralskem docházelo 4-5x ročně k záplavám - zahrádky,
komunikace, 2-3 objekty. V roce 2006 byl Panenský potok v dolní části zregulován a situace
se zlepšila.
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V období od 7. do 8.8. 2010 došlo na území obce Pertoltice pod Ralskem vlivem silné
srážkové činnosti (přívalové srážky) a následně důsledkem protržení Kněžického a
Markvartického rybníka v Jablonném v Podještědí k zatopení cca 33 objektů včetně
obecního úřadu.
Ledové jevy se na území obce Pertoltice pod Ralskem mohou více či měně vyskytovat
na všech vodních tocích.
Zvláštní povodně
Povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla nebo
nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávajícím vznik mimořádné události
(krizové situace) na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních
povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:
a) Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením vodního díla.
b) Zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a
výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody).
c) Zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující
bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění
vody a vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení
bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního
díla.
Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek zemětřesení, letecké katastrofy,
teroristické nebo vojenské činnosti, ale s velmi malou pravděpodobností. Za povodňových
situací dochází často k ohrožení bezpečnosti 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.
Na území obce Pertoltice pod Ralskem se nevyskytují vodní díla, která by mohla
představovat nebezpečí zvláštní povodně.

2.3 Povodňová opatření
Jedná se o přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za
povodně a opatření prováděná po povodni.
Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do
povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

2.3.1 Přípravná opatření
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

stanovení záplavových území,
vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
povodňové plány,
povodňové prohlídky,
příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
organizační a technická příprava,
vytváření hmotných povodňových rezerv,
příprava účastníků povodňové ochrany.
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Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při
ochraně před povodněmi:
a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů)
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně, s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej odbornému stanovisku
správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací
a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu,
zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce
využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí
a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických
a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných
občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují
náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zajišťují rozsah a výši povodňových škod,
zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu povodňovému orgánu
obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.

2.3.2 Opatření při nebezpečí povodně a za povodně
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

činnost předpovědní povodňové služby,
činnost hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně,
zřízení a činnost hlídkové služby,
vyklizení záplavových území,
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
povodňové zabezpečovací práce,
povodňové záchranné práce,
zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní
doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.).

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to
zejména:
1) odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty)
znemožňujících plynulý odtok vody,
2) rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku,
3) ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování
břehových nátrží,
4) opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
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5) opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
6) provizorní uzavírání protržených hrází,
7) instalace protipovodňových zábran,
8) opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
9) opatření k omezení znečištěné vody,
10) opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích
a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na
příkaz povodňových orgánů.
Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně,
musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku
nebo v celém povodí.
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území k záchraně životů a
majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně
nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.
Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo
hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují
povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

2.3.3 Opatření po povodni
a) evidenční a dokumentační práce,
b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.
Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 vodního zákona č. 254/2001 Sb.
nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před
povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

2.3.4 Povodňové prohlídky
Účelem povodňových prohlídek je zjišťování, zda na vodních tocích, vodních dílech
a v záplavových územích, popřípadě 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, a to nejméně jednou ročně - před obdobím jarního tání (zpravidla březen) nebo
před obdobím letních povodní (zpravidla konec května). Dále se povodňová prohlídka
provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2. SPA na příkaz předsedy
PK, rozsah povodňové prohlídky určí předseda PK.
Povodňové orgány mohou na základě povodňové 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, uloží takovou povinnost rozhodnutím.
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např.
fotografie). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou
k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné
plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají
další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.
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Zaměření povodňových prohlídek:
•
•

•

•
•

stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také stromů
a keřů v korytech;
přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území
nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je
stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma,
seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo
území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod.; které by mohly
způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni;
umístění plotů a ohrad všech druhů;
plovoucí objekty a jejich zajištění.

2.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba
1) Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším
účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a
předpovědi o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném
vývoji povodně, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.
Tuto službu zajišťuje Centrální předpovědní pracoviště Českého
hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) v Praze, popř. ČHMÚ - pobočka Ústí
nad Labem ve spolupráci se správci povodí - Vodohospodářský dispečink Povodí
Ohře, s.p.
Informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ distribuují předpovědní
pracoviště ČHMÚ povodňovým orgánům prostřednictvím operačních a informačních
středisek HZS. OPIS HZS krajů (KOPIS) informace doručí na úroveň krajů a na
úroveň ORP podle specifikace území, které je ve výstražné informaci nebo zprávě
uvedeno. KOPIS HZS kraje může, na základě povodňového plánu ORP nebo kraje,
informovat o vydání výstražné informace přímo jednotlivé obce pomocí SMS.
Povodňový orgán ORP posoudí význam informace pro obce ve své územní
působnosti a rozhodne o jejím postoupení na úroveň obcí. V každém případě však
musí být poskytnuty až na úroveň obcí informace o výskytu nebezpečných jevů
týkající se přímo jejich území nebo hlásných profilů, které má obec uvedeny ve svém
povodňovém plánu.
2) Hlásná povodňová služba poskytuje informace povodňovým orgánům pro
vyhlašování stupňů povodňové aktivity a pro varování obyvatelstva v místě
očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku. Dále informuje
povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a
předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na
ochranu před povodněmi.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové
orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní
účastníci ochrany před povodněmi.
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí
v případě potřeby hlídkovou službu.



Seznam členů hlídkové služby je uveden v příloze 4.2.6
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Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise. O kontrole vede
záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška
hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady
ihned anebo vyslat pracovní skupinu.


2.3.5.1

Hlídková služba sleduje stav na místech uvedených v příloze 4.2.7

Hlásné profily

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic - hlásných
profilů. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.
Hlásné profily na tocích jsou rozděleny do tří kategorií:
• základní hlásné profily - kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo
Povodí. Jde o profily na významných vodních tocích. Informace z nich jsou
nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni nebo
regionální úrovni.
• doplňkové hlásné profily - kategorie B, zřizované krajskými úřady a provozované
místně příslušnými obcemi. Jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před
povodněmi na krajské úrovni.
• pomocné hlásné profily - kategorie C, jsou účelové profily na vodních tocích, které
se využívají pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované, provozované
obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí.



Seznam hlásných profilů daného území je uveden v příloze 4.2.3

Zjištění nebezpečí nebo výskytu povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily
hlásí obec, správce povodí správce vodního toku vlastník (uživatel) vodního díla, vlastník
nemovitosti nebo kdokoli jiný na příslušný povodňový orgán obce s rozšířenou působností.
Fyzické i právnické osoby mohou oznámení směřovat také na HZS nebo Polici ČR, které
zajistí další předání příslušnému povodňovému orgánu. Povodňový orgán ORP situaci
vyhodnotí a podle závažnosti informuje povodňový orgán příslušného kraje, HZS, RPP
ČHMÚ a VHD příslušného podniku Povodí.
Informace o stavech v hlásných profilech kategorie A a B na vodních tocích prezentují
provozovatelé těchto profilů na webových stránkách, které by měly pravidelně sledovat
povodňové orgány obcí a ORP, v jejichž povodňovém plánu je hlásný profil uveden. První
překročení směrodatných limitů 2. a 3. SPA ve sledovaných automatizovaných profilech
oznamují správci povodí (VHD) na místně příslušnou ORP. Překročení nebo bezprostředně
očekávané překročení stavu 3. SPA je také obsahem výstražné informace ČHMÚ. ORP
informuje obce v kritickém úseku vodního toku, které již následně sledují údaje ve webové
prezentaci HPPS.
Předávání informací hlásné povodňové služby mezi obcemi organizují ve svém
územním obvodu povodňové orgány ORP. Obvyklé je předávání informací o nebezpečí
povodně dalším obcím dolů po vodním toku, případně do sousedního povodí (při extrémních
srážkách).
Hlásné profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Profily kategorie
C mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvořit základ místních varovných
systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat
varování obyvatelstvu zejména při přívalových srážkách a povodních na malých tocích. Tyto
místní systémy lze doplňovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek.
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Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení ze stanic automatických lokálních
výstražných systémů zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně
v případě dohody povodňovému orgánu příslušné ORP.
Jako minimální četnost pozorování v hlásných profilech se doporučuje:
• Při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ
alespoň 1x denně.
• Při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA
2x denně.
• Při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA
3x denně nebo častěji podle potřeby.
2.3.5.2

Srážkoměrné stanice

Přímo na území obce Pertoltice pod Ralskem se srážkoměrná stanice nenachází. Ke
sledování srážek ale mohou být využita data ze srážkoměrných stanic ležících nedaleko
obce Pertoltice p. R. Tyto srážkoměrné stanice by mohly posloužit k monitorování množství
srážek a dále k odhadu důsledků takových srážek na vznik a průběh povodní na území obce
Pertoltice p. R. Jedná se například o srážkoměrnou stanici v povodí Panenského potoka
v Jablonném v Podještědí a stanice v povodí řeky Ploučnice ve Stráži pod Ralskem a v
Mimoni.
Data je možné sledovat na webových stránkách Povodí Ohře, s.p. - www.poh.cz a
Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz.
Tabulka: Přehled srážkoměrných stanic
Srážkoměrné stanice
ID stanice

ORP

Název stanice

Povodí toku

Provozovatel

CHMU_307510

Liberec

Jablonné v Podještědí

Panenský p.

ČHMÚ Ústí nad Labem

POH_3091

Česká Lípa

VD Stráž p. Ralskem

Ploučnice

Povodí Ohře, s.p.

CHMU_20311902

Česká Lípa

Stráž pod Ralskem

Ploučnice

ČHMÚ Ústí nad Labem

CHMU_20311931

Česká Lípa

Mimoň

Ploučnice

ČHMÚ Ústí nad Labem
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2.3.5.3

Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ

2.3.5.4

Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv CPP/RPP ČHMÚ
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2.3.5.5

Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

2.3.5.6

Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce
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2.3.5.7

Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

2.3.5.8

Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje
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2.4 Stupně povodňové aktivity
Stupni povodňové aktivity (SPA) se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na
vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek,
hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické
hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.) uvedeném
v příslušném povodňovém plánu. U zvláštních povodní vyjadřují SPA vývoj a míru
povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.
Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí
nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové
aktivity, kterými jsou:
1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti (1.SPA)
2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (2.SPA)
3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení (3.SPA)



SPA v dané oblasti jsou uvedeny v kapitole 3.4

PRVNÍ STUPEŇ (stav bdělosti) - nastává (nevyhlašuje se) při nebezpečí přirozené
povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž
vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. Vyžaduje věnovat zvýšenou
pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Při dosažení 1. SPA
zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění
mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Činnost zahajuje
hlídková služba na ohroženém vodním díle.
Za nebezpečí povodně se považuje (1. SPA):
a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby,
b) náhlé tání sněhové pokrývky,
c) srážky větší intenzity,
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,
e) dosažení určitého stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného
v povodňových plánech,
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska vodního
díla,
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění
nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu
stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
DRUHÝ STUPEŇ (stav pohotovosti) – vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době
vlastní povodně. Jedná se o stav, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době
povodně, kdy ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Děje se tak na
základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.
Při dosažení 2. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před
povodněmi. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možností
se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
Na vodních dílech navrhuje tento stav vlastník, popř. správce vodního díla při
překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska jeho
bezpečnosti. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení
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hodnot a skutečností pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušným
povodňovým orgánům, které 2. SPA vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní.
Současně se zahájí zabezpečovací práce na vodním díle a činnost územně příslušné hlásné
povodňové služby.
Za povodeň se považuje (2. SPA):
a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného
v povodňových plánech,
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití
z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,
c) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně
vlivem ledových bariér,
d) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle
hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu,
e) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které
vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které může být dosažen stav
odpovídající druhému stupni povodňové aktivity ve vybraném hlásném profilu.
TŘETÍ STUPEŇ (stav ohrožení) – vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době
povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení
životů a majetku v záplavovém území.
Při dosažení 3. SPA se provádějí povodňové zabezpečovací práce podle povodňových
plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
Na vodních dílech navrhuje tento stav vlastník, popř. správce vodního díla při dosažení
kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti současně se
zahájením nouzových opatření. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně
oznámí dosažení hodnot a skutečností pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity
příslušným povodňovým orgánům, které 3. SPA vyhlásí na území ohroženém zvláštní
povodní a současně neřídí zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce a
evakuaci.
Stav ohrožení (3. SPA) se vyhlašuje při:
a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného
v povodňových plánech,
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení TBD při dosažení
kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla
doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,
d) mimořádném vypouštění vody nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které
vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající
třetímu stupni povodňové aktivity ve vybraném hlásném profilu.
DRUHÝ A TŘETÍ SPA vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové
orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo
průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové
služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další
skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání
povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém
plánu a vyšší povodňový orgán.
Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou
uvedeny v kapitole 3.4 povodňového plánu.

Stránka 26 z 107

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Pomocí stupňů povodňové aktivity se vyjadřuje v přiměřené míře i riziko povodňového
nebezpečí způsobeného ledovými jevy na tocích. Pokud ledové jevy za dané situace
neznamenají přímé nebezpečí vzniku povodně, avšak způsobují jiné mimořádné potíže
(zamrzání konstrukcí vodohospodářských děl, ohrožení odběrů vody atd.) vyhlašuje Povodí
Ohře, s.p. stupně protiledové aktivity. Při vyhlášení těchto stupňů se neaktivizují povodňové
orgány ani ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

2.4.1 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek
Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch
toků, na kterých nejsou zřízeny hlásné profily. Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na
denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém
území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako
součást LVS.
Doporučené směrodatné limity srážek pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech.
Tyto obecně doporučené směrodatné limity jsou hrubě orientační, protože povodňová
účinnost srážky je silně ovlivněna místními podmínkami (velikost, tvar a sklon povodí, druh
pokryvu, nasycení půdy). Na základě těchto doporučení je možno stanovit konkrétní limity
srážek pro dané území, které budou uvedeny v povodňových plánech.
Překročení směrodatných limitů srážek má především aktivovat povodňové orgány a
uvést do pohotovosti složky IZS. Další činnost by měla spočívat v okamžitém prověření
situace na vodních tocích. Vyhlášení SPA se doporučuje až při prokazatelném nástupu
povodně podle stavů v hlasných profilech na vodních tocích nebo podle terénního šetření.
Rovněž vyhlášení SPA podle množství předpovídaných srážek je problematické, protože
meteorologická předpověď zatím nedokáže přesně a spolehlivě centra očekávaných srážek
umístit, zejména v případě lokálních přívalových srážek
Indikátor přívalových povodní je součást webové aplikace HPPS, která může
poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných
limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje
nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky,
která by v daném území způsobila povodeň.
Orientační limity srážek pro dosažení SPA:
Období platnosti:
květen – říjen
Typy oblastí:
horské a podhorské (orientačně nad 600 m n. m.)
ostatní nižší a střední polohy (orientačně pod 600 m n. m.).
Nasycenost povodí:
povodí nenasycené: v posledních 10 dnech nebyly zaznamenány velké srážky (orientačně
ne více než 5 mm za den).
povodí nasycené:
v posledních 10 dnech byly zaznamenány větší srážky, např. 50 mm
a více srážek za posledních 10 dní.
Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin:
Typ oblasti

Nenasycené povodí

Nasycené povodí

1. SPA

2. SPA

1. SPA

2. SPA

Horské a podhorské oblasti

50 až 70

70 až 80

30 až 50

50 až 60

Ostatní nižší a střední

40 až 60

60 až 70

20 až 40

40 až 50
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2.4.2 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích
Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje
průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody.
S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také mrazů. V období tání
je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.
Ledové povodně v období mrazu
V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše
nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá.
Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří na tocích s malou
hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří
dnový led nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do
shluků a vyplave na hladinu, kde se postupně tvoří ledová kaše. Na hladině pak
zaznamenáváme chod ledové kaše. Ledová kaše může v určitých místech tvořit ledové
nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu.
Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta
pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě nápěchů jsou
většinou známá správci vodního toku. Jsou to zejména úseky vodních toků, kde dochází
k náhlému snížení rychlosti vody, například konec vzdutí jezů a průtočných nádrží.
Ledové povodně v období tání
Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami
nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za
zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří
ledové zácpy
V úsecích toku, kde je převážně jen ledová pokrývka, přivodí proudící voda v období
tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává odchod ledu. Odchodu
utvořených ker brání neporušená ledová pokrývka. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí,
vznikají ledové zácpy. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.
Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvou
pokrývku a tlačí před sebou vzniklé kry. Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují
prolomení zácep spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů
postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku
toku. Po jejím prolomením nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými
krami je ničivý.
Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo
průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je mnohem
menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je
závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje
extrémních stavů.
Správci vodních toků sledují na vodních tocích rozsah a postup zamrzání, tvorbu
nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledu a případně navrhují
povodňovému orgánu vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity.
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2.4.2.1

Zásady vyhlašování stupně povodňové aktivity (SPA) při ledových jevech

2.4.2.1.1 Vyhlašování SPA v období mrazů
S příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou
a v tocích s větším sklonem dna a rychlosti vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně
ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů
nebezpečí.
Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislou ledovou
pokrývkou a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.
Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu
v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem
břehového ledu a ledové pokrývky produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech
celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led téměř neroste a
ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem
ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé
mrazové období.
S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při
prohlídce toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové
nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení
stupňů povodňové aktivity.
1. SPA - BDĚLOST - nastává při zjištění chodu ledové kaše.
2. SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového
nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.
3. SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje, pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení
a vznik větších škod.
U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné
věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu
doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka
dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit
tloušťka jen 10 cm.
1. SPA – BDĚLOST - nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.
2. SPA – POHOTOVOST - se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne
nebezpečné hodnoty (podle individuelního posouzení správce vodního toku).
3. SPA – OHROŽENÍ - se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a
ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém
případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.
2.4.2.1.2 Vyhlašování SPA v období tání
Rozsáhlé zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí
se stává akutní s příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.
1. SPA - BDĚLOST - nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. V případě
extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém
zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit
jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je nutné učinit opatření. Extrémní
zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné
mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.
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2. SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje na počátku odchodu ledu nebo při nebezpečí
chodu ledu. Vyhlašuje ho povodňový orgán na návrh správce toku. Odchod ledu začíná
většinou na horním toku a postupuje směrem dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje
množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější.
K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.
3. SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje při nebezpečí chodu ledu a tvorbě ledových zácp,
zvláště pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí
škody. Vyhlašuje ho povodňový orgán na návrh správce toku.

2.5 Dokumentace a vyhodnocení
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu
povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti
škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.
Jde zejména o:
• záznamy v povodňové knize,
• průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků,
• průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících
průběh povodně,
• označování nejvýše dosažené hladiny vody,
• zaměřování a zakreslování záplavy,
• monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,
• fotografické snímky a filmové záznamy,
• účelové terénní šetření a průzkumy,
• vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

2.5.1 Povodňová kniha
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci
ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých
povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:
• doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
• doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby
odeslání,
• datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA,
• datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
• popis provedených opatření,
• výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelky. Ty jsou
povinny každý zápis podepsat.
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Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:
Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a
odeslaných zpráv v Povodňové knize, také se mohou telefonické zprávy nahrát na
diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv
nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo, které se napíše do pravého
horního rohu zprávy, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu,
kdy a jakým způsobem předána.
• U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést
kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost,
fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí Evidenční číslo ze
Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje
kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a
obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů,
jedná se o desky s rychlovazačem.
• Zprávy na CD, DVD, disketách, magnetofonových páskách a videokazety se
evidují jako ostatní zprávy podle předchozího bodu.
• U zpráv došlých elektronickou poštou - zprávě se přidělí evidenční číslo ze
Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje
kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a
její obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání
dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“. Před uložením do desek
je nutné zprávu vytisknout včetně všech příloh, zprávu i přílohy v dolním rohu
parafovat (parafu provede osoba, která e-mail vytiskla, tato osoba zároveň v dolním
rohu provede očíslování stran zprávy ve formátu: příslušná strana/celkový počet
stran).
•

Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv
v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se
přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena (viz příloha 4.1.1).

2.5.2 Zpráva o povodni
Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před
povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla
vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové
zabezpečovací a záchranné práce.
Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a
průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a
odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.
Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších
dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení
povodně.
Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického
Český hydrometeorologický ústav.
Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci
správci povodí.
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3

Organizační část

3.1 Povodňové orgány daného území
V období mimo povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•

Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
Městský úřad Česká Lípa
Krajský úřad Libereckého kraje
MŽP, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší MV (Ministerstvo vnitra)

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•

Povodňová komise obce Pertoltice pod Ralskem
Povodňová komise ORP Česká Lípa
Povodňová komise Libereckého kraje
Ústřední povodňová komise ČR

Ostatní účastníci povodňové ochrany
Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu obce Pertoltice pod
Ralskem, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:
•
•
•
•

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p.
Správce vodního toku – Povodí Ohře, s. p.
Vlastníci vodních děl – Obec Pertoltice pod Ralskem
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně

Pro účely povodňového plánu se za ostatní účastníky ochrany před povodněmi
považují:
•
•
•
•
•
•
•
•

ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem - Kočkov
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - Požární stanice Jablonné v P.
Policie ČR - Obvodní oddělení Mimoň
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
složky Armády ČR
orgány hygienické služby
Správa a údržba silnic Libereckého kraje
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou
mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků ochrany
před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni
postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.
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3.2 Povodňová komise
3.2.1 Povodňová komise obce
PK obce Pertoltice pod Ralskem
Funkce

Jméno

Pracoviště

Pevné
spojení

Mobilní
spojení

Adresa bydliště

Předseda,
tajemník,
zapisovatelka,
starostka

Jiřina Kábelová

OÚ Pertoltice p. R.,
Pertoltice 165,
471 24 Mimoň

487 862 656

724 181 524

Pertoltice p. R. 144,
471 24 Mimoň

487 862 656

774 996 604

Pertoltice p. R. 186,
471 24 Mimoň

−

777 118 511

Pertoltice p. R. 186,
471 24 Mimoň

−

737 284 568

Pertoltice p. R. 72,
471 24 Mimoň

−

776 704 567

Pertoltice p. R. 3,
471 24 Mimoň

−

603 379 785

Pertoltice p. R. 180,
471 24 Mimoň

Místopředseda,
místostarostka

Věra Kolínská

Člen,
člen zastupitelstva

Marek Kolínský

Člen,
člen zastupitelstva

Michal Hanl

Člen,
člen zastupitelstva

Jiří Titěra

Člen,
člen zastupitelstva

Luděk Klečka

OSVČ,
Pertoltice p. R. 186,
471 24 Mimoň
Staviva K2B, s.r.o.,
Svébořická 484,
471 24 Mimoň
LAMAL s.r.o.,
Pertoltice p. R. 72,
471 24 Mimoň.
Elektro Titěra &
Bárta s.r.o.,
Široká 477,
471 24 Mimoň
OSVČ,
Pertoltice p. R. 180,
471 24 Mimoň

Stanoviště: OÚ Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice p. R. 165, 471 24 Mimoň
E-mail: starosta@pertoltice.cz, web: www.pertoltice.cz
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155 (112)
487 820 002,
487 826 828
487 881 255
487 885 531

ZZS Libereckého kraje, p.o.,
Husova 976/37, 460 01
KHS LK ÚP ČL,
Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa
Městská policie Česká Lípa,
Škroupovo nám.137
MěÚ Česká Lípa,
Děčínská 413

950 475 140,
950 475 020

950 475 215

487 881 264

MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1

Ing. Milan Blecha
HZS LK ŘÚO Česká Lípa,
Karla Poláčka 3152,
470 02 Česká Lípa
HZS LK ŘÚO Česká Lípa,
Karla Poláčka 3152,
470 02 Česká Lípa

487 881 235

MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1

Ing. Kopřivová Jana

mjr. Mgr. Jiří Bojanov

487 881 260

MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1

Mgr. Tomáš Vlček

Pevné
spojení
487 881 202,
487 521 888

MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1

Pracoviště

PK ORP Česká Lípa

Mgr. Hana Moudrá

Jméno

Člen,
MUDr. Michal
ředitel ZZS
Havlíček
Liberec.kraje
Člen,
MUDr. Hana Knížová
vedoucí KHS ÚP Č.
Lípa
Člen,
Ing. Lubomír Mery
ředitel Městské policie
Člen,
František Ondřej
vedoucí odboru dopravy

ředitel ÚO Česká Lípa

Předseda,
starostka
Místopředseda,
místostarosta, velitel
pracovního štábu
Tajemník,
referent VH, odbor ŽP
Člen,
ORMI, referent veřej.
prostranství
Člen,
vedoucí odd. OOB a
KaHP
Člen,

Funkce

3.2.2 Povodňová komise ORP

ondrej@mucl.cz

mery@mucl.cz

725 072 555
731 435 015
731 435 029

hana.knizova@khslbc.cz

havlicek@zzslk.cz

hasic@hzscl.cz

hasic@hzscl.cz

602 124 869

602 632 420

724 178 401

724 599 455

blecha@mucl.cz

koprivova@mucl.cz

725 072 434,
602 951 777
−

vlcek@mucl.cz

moudra@mucl.cz

E-mail

725 072 554
731 435 014

Mobilní
spojení
725 062 464
731 435 012

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Provodín 148,
471 67 Provodín

Obora 21,
472 01 Doksy

Střelnice 2291,
470 01 Česká Lípa

Bořivojova 90,
130 00 Praha 3

Jižní 1811,
470 01 Česká Lípa

Horní Libchava 262,
471 11 Horní Libchava

Jiřího z Poděbrad 809,
470 01 Česká Lípa

Zahradní 1615,
470 01 Česká Lípa

Kutnohorská 2644,
470 01 Česká Lípa

Brněnská 2596,
470 01 Česká Lípa

Adresa bydliště

−
481 881 203
487 824 572
487 881 204
487 881 245

Lesy ČR, s.p. Česká Lípa,
Pod Holým vrchem 3247
MěÚ Česká Lípa,
Nám.T.G.Masaryka 1
Povodí Ohře, s.p. závod
Terezín, stř. ČL
MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1
MěÚ Česká Lípa,
Nám. T. G. Masaryka 1

Ing. Lubomír Šťastný

Miroslava Vachová

Ing. Pavel Ziml

Zuzana Březinová

Marie Strejčková
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Fax: 487 881 177, e-mail: moudra@mucl.cz, web: www.mucl.cz

Telefon operačního střediska: 487 881 260; 487 881 202

Krizový telefon: 602 951 777; 725 072 434; 725 062 464; 725 072 554

Telefon PK: 487 881 260; 487 881 202

ziml@poh.cz
brezina@mucl.cz
strejcko@mucl.cz

725 072 517
603 706 587
725 072 556,
731 435 054

vachova@mucl.cz

stastny.ost54@lesycr.cz

rusinkova@mucl.cz

krcl@mvcr.cz

rybarstvidoksy@iol.cz

cloop@mvcr.cz

E-mail

602 838 416

731 435 021

724 614 012

731 435 028

724 179 456

974 471 222,
974 471 101
487 885 500

606 611 249

732 574 262

Mobilní
spojení

487 872 314

974 471 702,
974 471 760

Pevné
spojení

MěÚ Česká Lípa,
Nám.T.G.Masaryka 1

Rybářství Doksy s.r.o.,
Nerudova 24, 472 01 Doksy
Policie ČR, KŘPLK, ÚO
Česká Lípa, Pod Holým
vrchem 1734

Policie ČR, KŘPLK, ÚO
Česká Lípa, Pod Holým
Vrchem 1734

Pracoviště

Květuše Rusínková

plk. Mgr. Petr Rajt

Ing. Libor Pitro

npor., DiS Plecitý
Ludvík

Jméno

Stanoviště: MěÚ Česká Lípa, T. G. Masaryka 2, 470 36 Česká Lípa

Člen,
vedoucí odboru soc.
věcí a zdravotnictví
Člen,
správce VT
Člen,
vedoucí stavebního
úřadu
Člen,
úsekový technik
Zapisovatelka,
sekretářka
místostarosty
Zapisovatelka,
referent vzdělávání

vedoucí odboru VS ČL

Člen,
zástupce vedoucího
OOP Česká Lípa
Člen,
jednatel společnosti
Člen,

Funkce

PK ORP Česká Lípa

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Brněnská 2582,
470 01 Česká Lípa

Brněnská 2679,
470 01 Česká Lípa

Polevsko 238,
471 16 Polevsko

Božíkov 66,
471 23 Zákupy

Železničářská 1754,
470 01 Česká Lípa

Větrná 1826,
470 01 Česká Lípa

Hálkova 547,
472 01 Doksy

Lažany 79,
463 45 Pěnčín

Vladimírská 2512,
470 01 Česká Lípa

Adresa bydliště

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

3.3

Činnost a jednání povodňové komise

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
a Statutem Povodňové komise obce Pertoltice pod Ralskem.
• Komise se schází k projednání potřebných opatření za povodňové situace, jakož i
mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních
a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před
povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z
podnětu některého z členů povodňové komise, na podnět sousedních
povodňových komisí.
• Sídlem komise je Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice p. R. 165, 471 24
Mimoň. Jednání se však může dle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.
• Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně. Na těchto (mimopovodňových)
jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:
- aktuálnost povodňového plánu správního obvodu povodňové komise
(platnost kontaktních čísel, dostupnost technických prostředků, apod.),
- organizační a technická připravenost, včetně spojení,
- podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,
- vyhodnocení činnosti v uplynulém období,
- organizace pravidelných povodňových prohlídek.
• V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA
- přebírá informace od hlásného systému a předpovědní služby,
- vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA,
- posuzuje účinnost přijatých opatření,
- koordinuje zabezpečovací a záchranné práce,
- vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob,
- dokumentuje a dokladuje průběh povodně.
• Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.
• Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit
neodkladná opatření.

3.3.1 Úkoly členů povodňové komise
3.3.1.1 Předseda povodňové komise:
• Vyhlašuje a odvolává 2. a 3. stupeň povodňové aktivity.
• Zodpovídá za činnost, práci a plnění úkolů celé komise, za včasné vykonání všech
opatření uvedených v povodňovém plánu, za včasné zpracování a doplnění
povodňového plánu, za řádné zajištění hlásné služby, vykonávání hlídkové služby
a povodňových hlídek.
• Dle uvážení určuje povinnosti členů povodňové komise.
• Dle potřeby svolává povodňovou komisi a pracovní skupinu.
• Vypracovává návrhy a podklady pro zasedání komise.
• Zodpovídá za trvalé spojení komise dle povodňového plánu.
• Zodpovídá za informování a varování obyvatel, organizací a firem obce Pertoltice
pod Ralskem a sousedních PK.
• Zodpovídá za aktualizaci povodňového plánu (1x za rok).
• Schvaluje a předává zprávu o povodni.
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3.3.1.2 Místopředseda povodňové komise:
• Za nepřítomnosti předsedy povodňové komise přebírá veškerou činnost
a zodpovídá za splnění všech uložených úkolů.
• Vede písemnosti v povodňové knize.
• Řídí členy skupiny a má trvalý přehled o povodňové situaci na katastru obce
Pertoltice pod Ralskem.
• V případě dosažení limitních hodnot vyhlašuje se souhlasem předsedy povodňové
komise 2. a 3. stupeň povodňové aktivity (pohotovost, ohrožení).
• Podílí se na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení při evakuaci
obyvatel.
• Plní ostatní úkoly uložené předsedou povodňové komise.
3.3.1.3 Tajemník povodňové komise:
• Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba,
ČHMÚ, správce toku).
• Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
• Oznamuje změny povodňového plánu.
• Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
• Zodpovídá za řádné provádění evidenčních a dokumentačních prací a zápisy do
povodňové knihy.
• Zajišťuje zpracování zprávy po povodních.
• Plní ostatní úkoly uložené předsedou povodňové komise.
3.3.1.4 Členové povodňové komise:
Jsou podřízeni předsedovi komise.
Vedou přehled o postižených osobách při povodni.
Zpracovávají případný návrh použití provizorních hradících prostředků.
Organizují likvidaci uhynulých zvířat.
Podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a
vedení tras odklonu po komunikacích.
• Vedou přehled o počtech a řídí nasazení techniky a prostředků odboru k provedení
protipovodňových opatření.
• Zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací na území
obce.
• Plní ostatní úkoly uložené předsedou povodňové komise.

•
•
•
•
•

3.3.1.5 Sekretariát - zapisovatel(ka)
Není členem PK
• Udržuje spojení se členy PK obce Pertoltice pod Ralskem a ostatními
spolupracujícími orgány.
• Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
• Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro
PK.
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• Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
• Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení.
• Plní ostatní úkoly uložené předsedou povodňové komise.

3.3.2 Hlavní činnost po povodni
1) Po poklesu (opadnutí) velké vody odvolá Povodňová komise obce Pertoltice pod
Ralskem 3. a 2. SPA (stejným způsobem jako v předchozích případech dochází
k vyrozumívání právnických a fyzických osob).
2) Pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci (spací
pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
3) Při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na
zdraví a bezpečnost.
4) Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci
povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
5) Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního
systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
6) Pomohou zajistit odčerpání případně zaplavených prostor (silami SDH obce, popř.
požádají o pomoc sousední sbory dobrovolných hasičů, nebo místní HZS). Koordinují
odčerpání vody ze zaplavených obecních studní (pokud budou), včetně odstranění
bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně
chemických rozborů.
7) V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být
provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.
8) Překontrolovat průchodnost odtokové kanalizace, uvolnit, vyčistit zanesené
kanalizační vpusti.
9) Zajistit vysoušecí techniku.
10) Zajistit ostrahu vytopených nemovitostí.
11) Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
12) Koordinují odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu
(statika - zřejmá poškození objektů povodní, praskliny ve zdivu, apod.).
13) Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o
opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších
okolnostech souvisejících s povodní (fotodokumentace, popřípadě videozáznam,
označení výšky povodňové vody). Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti
provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na
ochranu objektů před povodněmi.
14) Provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní na majetku obce
Pertoltice pod Ralskem.
15) Zpracování zprávy o povodni a její předložení nadřízenému orgánu do tří měsíců.
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3.4 Stupně povodňové aktivity
Stupně povodňové aktivity (SPA) se v obci Pertoltice pod Ralskem vyhlašují na
základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy na Panenském potoce.
Vyhlašování jednotlivých SPA bude koordinováno na základě informací prostřednictvím
pomocného hlásného profilu C LGS - Pertoltice, který je umístěn na pravém břehu v úseku
pod silničním mostem na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,80 (viz příloha 5.2,
foto č. 6).
1. Stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti)……………… 120 cm
2. Stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti)…..…….. 160 cm
3. Stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení)…………….. 180 cm
2. a 3. SPA pro území obce Pertoltice p. R. vyhlašuje a odvolává Povodňová komise
obce Pertoltice pod Ralskem.
Stupně povodňové aktivity
3

Vyhlášení SPA

Vodní stav (cm)

Průtok (m /s)

1. SPA

120

6,58

2. SPA

160

12,00

3. SPA

180

15,70

Dále bude vyhlašování jednotlivých SPA pro obec Pertoltice pod Ralskem
koordinováno na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy na
Panenském potoce. Vyhlašování jednotlivých SPA bude probíhat na základě informací
prostřednictvím pomocného hlásného profilu C1 – Pertoltice, který je umístěn na silničním
mostě na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,89 (viz příloha 5.2, foto č. 5).
1. Stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti)……………… 120 cm
2. Stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti)…..…….. 160 cm
3. Stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení)…………….. 180 cm
2. a 3. SPA pro území obce Pertoltice p. R. vyhlašuje a odvolává Povodňová komise
obce Pertoltice pod Ralskem.
Stupně povodňové aktivity
Vyhlášení SPA

Vodní stav (cm)

1. SPA

120

2. SPA

160

3. SPA

180

3

Průtok (m /s)

Mimo území obce Pertoltice pod Ralskem je možné sledovat vyvíjející se situaci na
Panenském potoce v hlásných profilech ve městě Jablonné v Podještědí a v obci Velký
Valtinov (viz příloha 4.2.3 a 5.2, foto č. 7, 8 a 9).
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3.4.1 1. stupeň - STAV BDĚLOSTI
Nastává na Panenském potoce při vodním stavu 120 cm na vodočtu profilu
C - LGS Pertoltice v úseku pod silničním mostem na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň
v ř. km 1,80 a při vodním stavu 120 cm na vodočtu profilu C1 Pertoltice na silničním mostě
na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,89 a od této hladiny je stav vody hlášen
alespoň 1x denně.
Činnosti při vyhlášení 1. SPA:
• aktivizování povodňové komise (informování jednotlivých členů PK o situaci),
posouzení vzniklé situace, sledování vývoje potencionální povodňové situace a
vydání úkolů - zajistí předseda povodňové komise,
• zahájení činnosti hlásné a hlídkové služby,
• bude se nejméně 1x denně podávat hlášení o stavu vodní hladiny prostřednictvím
určeného pracovníka povodňové komise obce,
• členové PK jsou povinni sdělit předsedovi příp. tajemníkovi komise svoji
dosažitelnost, zejména v mimopracovní době,
• sledovat předpovědi ČHMÚ a správce toku (příp. informace hromadných
sdělovacích prostředků),
• navázat spojení se sousedními povodňovými komisemi, informovat se vzájemně
o vzniklé situaci,
• prostudovat povodňový plán,
• podle závažnosti situace uvést do pohotovosti pracovníky a dostupnou techniku,
• navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku
a materiál,
• prověřit provozuschopnost nářadí a nástrojů,
• doplnit PHM do vozidel techniky, která bude používána, prověřit náhradní zdroj el.
energie,
• provádění povodňových zabezpečovacích prací,
• vedou se záznamy v povodňové knize.



Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8

3.4.2 2. stupeň - STAV POHOTOVOSTI
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev,
avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám, a to na Panenském potoce při vodním
stavu 160 cm na vodočtu profilu C - LGS Pertoltice v úseku pod silničním mostem na
komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,80 a při vodním stavu 160 cm na vodočtu
profilu C1 Pertoltice na silničním mostě na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,89
(od této hodnoty je stav vody hlášen nejméně 2x denně).
Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí
se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění
průběhu povodně podle povodňového plánu.
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Činnost při vyhlášení 2. SPA:
• svolání povodňové komise, posouzení vzniklé situace, sledování vývoje povodňové
situace a vydání úkolů - zajistí předseda povodňové komise,
• na základě prověřených zpráv vyhlášení 2. SPA a informování obyvatel ohrožených
nemovitostí o hrozícím nebezpečí - viz příloha 4.2.9,
• povodňová komise je v nepřetržitém kontaktu s Povodňovou komisí obce
s rozšířenou působností – PK ORP Česká Lípa,
• povinnost informovat obce níže položené o hrozícím nebezpečí – PK města Mimoň,
• povodňová komise bude nejméně 2x denně předávat hlášení hlásné služby,
• nepřetržitě sledovat vývoj situace,
• pro varování použít – místní rozhlas,
• trvají povinnosti hlídkové služby,
• uvedení sil a technických prostředků do stavu pohotovosti,
• veškerá přijatá hlášení a uložená opatření zapsat do povodňové knihy,
• informovat nadřízenou povodňovou komisi o provedených opatřeních,
• řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanů (starší, imobilní, nemocní občané),
• v případě potřeby se vyzvou občané a organizace k plnění všeobecných povinností
při ochraně před povodněmi.



Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8

3.4.3 3. stupeň - STAV OHROŽENÍ
Je vyhlašován a odvoláván Povodňovou komisí obce Pertoltice pod Ralskem v případě
vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území mimo koryto
nebo při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů. Podle potřeby se provádějí
zabezpečovací, případně záchranné práce.
Je vyhlášen na Panenském potoce při vodním stavu 180 cm na vodočtu profilu
C - LGS Pertoltice v úseku pod silničním mostem na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň
v ř. km 1,80 a při vodním stavu 180 cm na vodočtu profilu C1 Pertoltice na silničním mostě
na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,89 (od této hodnoty je stav vody hlášen
nejméně 3x denně). Při zvyšující se tendenci jsou občané vyzváni, aby se připravili na
evakuaci, postupovali podle individuálních povodňových plánů a zabezpečili svůj majetek
proti hrozícím škodám.
Činnost při vyhlášení 3. SPA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předseda vyhlásí stav ohrožení,
povodňová komise zasedá trvale na svém pracovišti,
provádějí se zabezpečovací práce,
podle stavu a situace ohrožení se provádí záchranné a evakuační práce obyvatel
ohrožených nemovitostí - viz příloha 4.2.9,
pro evakuované obyvatelstvo je nutné zajistit náhradní ubytování a stravování po
nezbytně nutnou dobu,
sledování vodních stavů na hlásných profilech,
zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin,
hlásná služba podává hlášení 3x i vícekrát denně, podle potřeby nebo požadavků
povodňového orgánu,
zajistit odtah vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území,
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• předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami (ropné látky, produkty,
barvy, hnojiva atd.) - informovat občany místním rozhlasem,
• poskytovat průběžně informace obyvatelstvu,
• povinnost informovat obce níže položené o stavu situace – město Mimoň a obec
s rozšířenou působností Česká Lípa,
• vedou se záznamy v povodňové knize,
• pořizuje se fotodokumentace, popř. videozáznam.



Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8

V případě potřeby širších vztahů vyhlašuje 2. a 3. stupeň Povodňová komise v obce
s rozšířenou působností, tj. město Česká Lípa.
Jednotlivé stupně povodňové aktivity se postupně odvolávají, jestliže pominula
rozhodná situace a jestliže voda, která zaplavila území, byla v převážné míře odvedena do
vodních koryt a byla učiněna potřebná opatření k zamezení vzniku škod.

3.5 Opatření přípravná
Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.
• Zpracování povodňového plánu - zodpovídá: starosta obce.
• Potvrzování souladu s PP vyšší úrovně - zodpovídá: Obecní úřad Pertoltice p. R.,
- termín: průběžně.
• Prověření a aktualizace povodňového plánu - zodpovídá: starosta obce,
- termín: minimálně 1x za rok.
• Ověření spojení na členy Povodňové komise - zodpovídá: starosta obce,
- termín: každoročně v červnu a říjnu.
• Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu
před povodněmi - zodpovídá: místostarosta obce, správci vodních toků,
vlastníci vodních děl a nemovitostí,
- termín: 1x ročně.
• Povodňové prohlídky - zodpovídá: místostarosta obce, správci vodních toků,
vlastníci vodních děl a nemovitostí,
- termín: dle povodňových plánů, min. 1x za rok.

3.6 Pracovní skupina
Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK
a s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky
obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové
komise.



Seznam členů pracovní skupiny je uveden v příloze 4.2.5
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3.7 Technické prostředky
Jde o prostředky obce nebo o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými
osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.



Seznam dostupných technických prostředků je uveden v příloze 4.2.4.

3.8 Způsob varování a informování obyvatelstva
Příkaz k varování obyvatelstva před povodní vydává předseda povodňové komise
nebo jeho zástupce. V obci Pertoltice pod Ralskem se obyvatelstvo informuje místním
rozhlasem.
Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události byl od
1. listopadu 2001 zaveden Ministerstvem vnitra na území České republiky jeden varovný
signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin.
Po akustickém tónu sirény, při vyhlašování varovného signálu „VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA“, budou následovat tísňová volání z hromadných informačních prostředků pro
vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.
Obyvatelstvo bude také varováno z místních sdělovacích prostředků (Český rozhlas,
Česká televize, regionální rozhlasové a televizní stanice). Další informace o vzniklé události
budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, policií a HZS, osobně prostřednictvím
spoluobčanů apod.
signál
všeobecná výstraha
zkušební tón

tón
kolísavý tón po dobu 140
vteřin
nepřerušovaný tón po dobu
140 vteřin

kdy zazní
při bezprostředním ohrožení mimořádnou
událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ověřování provozuschopnosti se provádí
každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Je třeba dodržovat následují zásady:
•
•
•
•
•
•
•
•

respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně),
nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy,
varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,
netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,
nepodceňovat vzniklou situaci,
pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem,
nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek,
uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a
samosprávy.

3.9 Záchranné práce
• Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele
pracovní skupiny, členové pracovní skupiny viz příloha 4.2.5.
• Pracovní skupina zajišťuje pomoc zejména při záchraně osob a majetku. Zajištění
odtoku vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné
pomoci od ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)
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3.10 Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení
přirozenou povodní značného rozsahu a v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní
povodně.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo
musí být označeno jménem a adresou vlastníka.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná
voda, vše na 2 - 3 dny.
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
• Léky, toaletní papír a hygienické potřeby.
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
• Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil (nabíječka), přenosnou svítilnu,
zápalky, nůž atd.

3.11 Evakuace osob
Vyhlášení a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených objektů organizuje
předseda PK na základě konkrétní povodňové situace a předpokládaného vývoje. Evakuaci
z ohrožených objektů zajišťují členové PK ve spolupráci se složkami IZS (případně majiteli
ohrožených nemovitostí).



Evakuační místa jsou uvedena v příloze 4.2.10

3.12 Organizace dopravy
Při povodňové situaci, kdy se určité části silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v
důsledku povodně bezprostředně ohroženy, rozhodne povodňová komise obce Pertoltice
pod Ralskem v součinnosti s povodňovou komisí ORP v České Lípě o uzavření nesjízdných
a ohrožených komunikací.
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3.13 Statut povodňové komise
Čl. 1
Základní ustanovení
a) Povodňová komise obce ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je
povodňovým orgánem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním obvodu
obce.
b) Komise je zřízena starostou obce, který je zároveň jejím předsedou. (§ 78 odst.1
z. č. 254/2001 Sb.)
c) Další členy jmenuje starosta ze zaměstnanců Obecního úřadu obce Pertoltice pod
Ralskem a ze zástupců orgánů a z fyzických a právnických osob, které jsou
způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi (§
78 odst.1 z. č. 254/2001 Sb.)
d) Komise v případě potřeby spolupracuje s povodňovými komisemi sousedních
správních obvodů.
e) Komise je podřízena Povodňové komisi ORP Česká Lípa a Povodňové komisi
Libereckého kraje. (§ 78 odst. 2 z. č. 254/2001 Sb.)
f) Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo životního prostředí České
republiky, v době povodně pak Ústřední povodňová komise. (§ 77 odst.2 a 3 z.
č.254/2001 Sb.)
Čl. 2
Činnost komise
Komise řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi ve svém územním
obvodu v době povodní:
a) Vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby usměrňuje, koordinuje
a řídí činnost všech místních složek a organizaci, fyzických a právnických osob,
jejichž působnosti se dotýkají protipovodňová opatření ve svém správním území.
b) V době povodně může činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných
povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit
dotčené osoby.
c) V době řízení ochrany před povodněmi ve svém správním obvodu a výkonu
dozoru nad ní, předkládá povodňovému orgánu ORP Česká Lípa zprávy o situaci
a škodách, spolu s návrhy na nutná opatření k zabránění jejich opakování.
d) V případě, že vlastními silami není nadále schopna ochranu před povodněmi
zajistit, požádá o převzetí této činnosti Povodňovou komisi ORP Česká Lípa.
e) Po předání ochrany před povodněmi Povodňové komisi ORP Česká Lípa zůstává
Povodňová komise obce Pertoltice pod Ralskem dále činná, provádí ve své
územní působnosti opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s
Povodňovou komisí ORP Česká Lípa nebo podle jejích pokynů.
f) Projednává povodňový plán včetně jeho změn a doplňků.
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Čl. 3
Složení komise
1)
2)
3)
4)
5)

Komise má 6 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.
Předsedou komise je starostka obce Pertoltice pod Ralskem - Jiřina Kábelová.
Místopředsedou je místostarostka obce Pertoltice p. R. - Věra Kolínská.
Tajemníkem a zapisovatelkou povodňové komise je starostka obce.
Dalšími členy komise jsou členové zastupitelstva obce - Marek Kolínský, Michal
Hanl, Jiří Titěra a Luděk Klečka.
6) Členství v komisi končí zrušením funkce, odvoláním předsedou, popřípadě
ukončením pracovního nebo služebního poměru.
7) V případě vážných důvodů může být pro práci v komisi delegován jiný
zaměstnanec orgánu nebo právnické osoby, a to na dobu určitou. Tento zástupce
se musí před zahájením své práce v komisi prokázat písemným zmocněním
s rozhodovací pravomocí a pověřením hlasovat, podepsaným vedoucím
pracovníkem příslušného orgánu, případně zastupovaným členem komise.
Čl. 4
Předseda komise
a) Řídí práci komise.
b) Jmenuje a odvolává členy komise.
c) Informuje podle potřeby ostatní orgány o vývoji povodňové situace a o
provedených opatřeních.
d) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může činit neodkladná opatření a taková opatření
předkládá komisi ke schválení.
e) V případě potřeby svolává komisi.
f) Rozhoduje o tom, zda budou na jednání komise pozváni experti a hosté.
g) Podepisuje rozhodnutí komise.
h) Schvaluje výši odměny expertům, pokud na ni vznikl nárok podle článku č. 7
tohoto statutu.
i) V případě nepřítomnosti předsedy komise vykonává jeho funkci zástupce,
případně jiný pověřený člen.
Čl. 5
Externí spolupráce
1) Komise může přizvat ke spolupráci zástupce dalších orgánů státní správy,
případně experty.
2) K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi
způsobenými, může komise v období, kdy vykonává svoji činnost, vyžadovat
v rozsahu, který je stanoven platnými právními předpisy, pomoc policie, armády
a ostatních orgánů, organizací a občanů.
Čl. 6
Jednání komise
1) Komise se schází k projednání potřebných opatření podle okamžité potřeby
a podle aktuální povodňové situace, rovněž i mimo období povodní k projednání
organizačních změn a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před
povodněmi.
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2) Schůze komise svolává předseda
• na žádost povodňové komise ORP Česká Lípa a povodňové
komise Libereckého kraje,
• z vlastní iniciativy,
• na žádost některého ze členů komise.
3) Všichni členové komise mají právo a povinnost aktivně se podílet na jednání
komise a při plnění všech úkolů vzájemně spolupracují.
4) Komise je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů
s hlasem rozhodujícím.
5) O přijetí doporučení, návrhů či záměrů rozhoduje komise nadpoloviční většinou
hlasů členů s hlasem rozhodujícím.
6) Hlasování probíhá aklamací pod řízením předsedy, nebo jím pověřeného člena
komise. Zasedání komise je neveřejné.
7) Komise ze svého jednání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje:
termín jednání, program, účast a závěry jednání.
8) Sídlem komise je Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice p. R. 165, 471 24
Mimoň. V případě potřeby může být jednání svoláno na jiné místo.
Čl. 7
Náklady na činnost a odměny
1) Náklady na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem.
2) Členové komise nemají ve výkonu funkce nárok na odměnu.
3) Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy expertům, kteří nejsou
zaměstnanci veřejné správy, za práci, kterou vykonávají formou veřejné zakázky
nebo na základě dohody o provedení práce, vykonávané mimo pracovní poměr.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Statut Povodňové komise obce Pertoltice pod Ralskem nabývá platnost dnem
schválení předsedou komise.
Jiřina Kábelová
Starostka obce a předseda PK
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4

Přílohy

4.1 Přílohy věcné části
4.1.1 Vzor zápisu do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv
Datum a
Odesílatel
čas
Evid. číslo
zprávy
přijetí
zprávy

01/98

8/7/1998

02/98

8/8/1998

Název a
obsah
zprávy

přerušení
kanalizace
p.
mezi
Nováková
šachtou
objektu a
hl.řádem
není
Ing.
obsluha
Kotyza
bagru

Datum a čas
odeslání
zprávy,
způsob
odeslání

Komu byla
zpráva
odeslána

Kdo
zprávu
přijal

7. 8. 1998
telefonem

dispečer
POH

p.
Sedlák

8. 8. 1998
telefonem

Ing. Nový

Ing.
Nový

Podpis
osoby, která
zprávu
zapsala

03/98
02/99

4.1.2 Správci toků daného území
Správa vodních toků
ID toku

Název toku

ČHP

Správce toku

10283970 Panenský potok

1-14-03-015 *), 1-14-03-025

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 30,484)

10100027

1-14-03-001 *), 1-14-03-014

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 101,339)

10230337 Pertoltický potok

1-14-03-025 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 1,558)

10220932

1-14-03-049 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 3,606)

1-14-03-049 **)

Povodí Ohře, s.p. (ř. km 0,000 - 3,772)

Ploučnice
Ptačí potok

10232790 Bohatický potok

*) ČHP pramenného povodí
**) ČHP náleží k povodí jiného vodního toku
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4.1.3 Povodňové komise sousedních obcí
PK obce Velký Valtinov (proti toku)
Funkce

Jméno

Pracoviště

Předseda,
starosta
Místopředseda
a zapisovatelka,
místostarosta

Josef
Lukavec

OÚ, Velký Valtinov 46,
471 25 Jablonné v P.

Monika
Štěpánková

OÚ, Velký Valtinov 46,
471 25 Jablonné v P.

Člen,
člen zastupitelstva

Jan Socha

Člen,
Blanka
člen zastupitelstva Michalcová
Člen, člen
zastupitelstva

Jiří Klinec

Pevné
spojení

Mobilní
spojení

487 762 490 602 184 528
−

733 103 772

DENSO Air Systems
Czech, s.r.o.,
−
728 405 031
Newtonova 484, 463 12
Liberec XXIII-Doubí
Preciosa, a.s.-závod 17,
Švermova 419,
487 762 131 733 694 155
471 25 Jablonné v P.
OSVČ,
Velký Valtinov 104,
−
773 615 544
471 25 Jablonné v P.

Adresa bydliště
Velký Valtinov 100,
471 25 Jablonné v P.
Velký Valtinov 35,
471 25 Jablonné v P.
Velký Valtinov 107,
471 25 Jablonné v P.
Velký Valtinov 6,
471 25 Jablonné v P.
Velký Valtinov 104,
471 25 Jablonné v P.

Stanoviště: OÚ Velký Valtinov č. p. 46, 471 25 Jablonné v Podještědí
E-mail: obec.velky.valtinov@atlas.cz, web: www.velkyvaltinov.cz

PK obce Brniště (proti toku)
Funkce

Jméno

Předseda,
starosta

Ing. Ivan
Pastorek

Pracoviště

Pevné
spojení

Mobilní
spojení

OÚ, Brniště 102,
487 850 215 602 391 245
471 29 Brniště
Sběrný dvůr, Velký
Místopředseda,
Ing. Igor
Grunov, 471 29
−
607 706 129
předseda komise ŽP
Jediný
Brniště
Člen,
František
OÚ, Brniště 102,
−
721 623 527
člen zastupitelstva
Kadrnka
471 29 Brniště
Provimi Pet Food CZ,
Člen,
Lukáš
s.r.o., Brniště 139,
−
728 040 967
SDH Brniště
Kuběna
471 29
Zemědělské obchodní
Člen,
Roman
družstvo Brniště,
487 850 132 736 752 473
člen PK
Beran
Brniště 1, 471 29
Adamec Autodoprava,
Člen,
František
Velký Grunov 36,
−
602 482 848
člen PK
Adamec
471 29 Brniště
ALCOMP.CZ s.r.o.,
Člen,
Jiří Kulhánek
Mariánská 212,
−
731 488 312
SDH Brniště
470 01 Česká Lípa
Zapisovatelka,
Věra
OÚ, Brniště 102,
487 850 193 607 750 316
zaměstnanec OÚ
Chládková
471 29 Brniště
Stanoviště: OÚ Brniště, č. p. 102, 471 29 Brniště
E-mail: obec@brniste.cz, starosta@brniste.cz, web: www.brniste.cz
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Adresa bydliště
Velký Grunov 30,
471 29 Brniště
Velký Grunov 76,
471 29 Brniště
Brniště 85,
471 29 Brniště
Brniště 52/II,
471 29 Brniště
Brniště 47/I,
471 29 Brniště
Velký Grunov 36,
471 29 Brniště
Brniště 54/I,
471 29 Brniště
Pertoltice p. R. 159,
471 24 Mimoň
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PK obce Noviny pod Ralskem (proti toku)
Funkce

Jméno

Pracoviště

Pevné
spojení

Mobilní
spojení

Adresa bydliště

Předseda,
starosta

Veronika
Jírová, Dis.

OÚ, Noviny p.R. 116,
471 24 Mimoň

484 863 129

602 474 745

Noviny p.R. 131,
471 24 Mimoň

Místopředseda,
místostarosta

Jan
Moravec

OSVČ, Noviny p.R. 140,
471 24 Mimoň

487 863 129

604 255 528

Noviny p.R. 140,
471 24 Mimoň

Člen,
člen zastupitelstva

Lenka
Sojovská

DIAMO, s.p., Máchova 201,
471 27 Stráž p.R.

487 863 129

608 507 632

Noviny p.R. 132,
471 24 Mimoň

Člen,
člen zastupitelstva

Tibor Čeri

důchodce

487 863 129

728 888 251

Noviny p.R. 117,
471 24 Mimoň

Člen,
Ing. Lubomír MITOP, a.s., Pertoltická 142,
člen zastupitelstva
Košťál
471 24 Mimoň IV

487 863 129

606 885 968

Noviny p.R. 111,
471 24 Mimoň

Zapisovatelka
zaměstnanec OÚ

487 863 129

728 459 055

Noviny p.R. 130,
471 24 Mimoň

Renata
Lazárová

OÚ, Noviny p.R. 116,
471 24 Mimoň

Stanoviště: OÚ Noviny pod Ralskem, č. p. 116, 471 24 Mimoň
E-mail: noviny@wo.cz, web: www.novinypodralskem.cz

PK města Mimoň (po toku)
Funkce

Jméno

Předseda,
starosta

František
Kaiser

Místopředseda,
místostarosta

Pracoviště

Pevné
spojení

Mobilní
spojení

MěÚ Mimoň, Mírová 120,
U Nemocnice 542,
487 805 041 724 188 983
471 24, Mimoň III
471 24 Mimoň I

Ing. Stanislav MěÚ Mimoň, Mírová 120, 487 805 042,
724 188 982
Baloun
471 24, Mimoň III
487 188 982

Tajemník a
zapisovatelka,
Referent odboru ZŽP

Jaroslava
Vítková

Člen,
velitel Městské policie

René
Nesvadba

Člen,
velitel SDH JPO II

Jaromír Plíva

Člen,
vedoucí střediska
Marek Šrám
dopravy
Člen,
Marcel
předseda rybářského
Lahučký
svazu
Náhradní člen,
strážník městské
Jiří Jelínek
policie
Náhradní člen,
jednatel a člen SDH
Jiří Beran
JPO II

MěÚ Mimoň, Mírová 120,
487 805 020 605 408 975
471 24, Mimoň III
Městská policie Mimoň,
Mírová 121, 471 24
Mimoň III
OSVČ a SDH Mimoň,
Tyršovo náměstí 70/I,
471 24 Mimoň
COMPAG CZ, s.r.o., V
Lukách 95/IV,
471 21 Mimoň
ČSR ČR Mimoň a
Rainbow Auto s.r.o.,
Dobranov 345
Městská policie Mimoň,
Mírová 121, 471 24
Mimoň III
OSVČ a SDH Mimoň,
Tyršovo náměstí 70/I,
471 24 Mimoň

Svébořická 308,
471 24 Mimoň I
Malá 151, 471 24
Mimoň

487 805 017

724 338 098,
604 248 484

Hradčany 405,
471 24 Ralsko

−

608 114 600

Kosovo Pole 666,
471 24 Mimoň I

487 862 595 737 248 852

Pertoltice p. R. 185,
471 24 Mimoň.

487 823 437 602 479 858

Zhořelecká 2567,
471 27 Česká Lípa

487 805 017 606 796 751

Pražská 164,
471 24 Mimoň

−

Stanoviště: MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň III
Fax: 487 805 044, web: www.mestomimon.cz, e-mail: posta@mestomimon.cz
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Adresa bydliště

724 009 838

Hvězdovská 140/I,
471 24 Mimoň

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

4.2 Přílohy organizační části
4.2.1 Seznam toků
Správa vodních toků
ID toku

Název toku

ČHP

Délka toku

10283970

Panenský potok

1-14-03-015 *), 1-14-03-025

30,484 ř. km

10100027

Ploučnice

1-14-03-001 *), 1-14-03-014

101,443 ř. km

10230337

Pertoltický potok

1-14-03-025 **)

1,557 ř. km

10220932

Ptačí potok

1-14-03-049 **)

3,605 ř. km

10232790

Bohatický potok

1-14-03-049 **)

3,772 ř. km

*) ČHP pramenného povodí
**) ČHP náleží k povodí jiného vodního toku

4.2.2 Vodní díla daného území
Vodní díla
č.

Název VD

Plocha (ha)

Správce VD/vlastník

Adresa vlastníka

1

Rybník u objektu č.p. 73
(p.p.č. 594/2)

0,55

Obec Pertoltice p. R.

Pertoltice p.R. 165, 471 24 Mimoň

4.2.3 Hlásné profily
Hlásné profily na území obce Pertoltice pod Ralskem
č.

Název

Tok – ř. km

1

C1 Pertoltice

Panenský
potok - 1,89

2

C - LGS
Pertoltice

Panenský
potok - 1,80

Stupeň
1. SPA
2. SPA
3. SPA
1. SPA
2. SPA
3. SPA

Stav Průtok
Provozovatel
Popis hlásného profilu
3
(cm) (m /s)
120
Pomocný hlásný profil na silničním
Mikroregion
mostě na komunikaci Pertoltice p. R. 160
Podralsko
Mimoň
180
120
6,58
Pomocný hlásný profil v úseku pod
ČHMÚ
silničním mostem na komunikaci
160 12,00
Pertoltice p. R. - Mimoň
180 15,70

Hlásné profily mimo území obce Pertoltice pod Ralskem
č.

Tok – ř. km

Stupeň

C1 Panenský
Jablonné v
potok - 17,58
Podještědí

1. SPA
2. SPA

2

BPanenský
Jablonné v
potok - 16,20
Podještědí

1. SPA
2. SPA
3. SPA
1. SPA

3

C1 - Velký
Valtinov

1

Název

Panenský
potok - 14,75

3. SPA

2. SPA
3. SPA

Stránka 51 z 107

Stav Průtok
Provozovatel
Popis hlásného profilu
3
(cm) (m /s)
Pomocný hlásný profil na mostě na
95,5
Mikroregion
místní komunikaci u č.p. 158 (u
77
Podralsko
autoservisu), čtení od spodní hrany
58
mostovky, levý břeh, návodní strana
MěÚ
Hlásný profil kategorie B na
Jablonné v
silničním mostě na komunikaci
140
Podještědí
II/270 v Lidické ulici
180
Mikroregion
Podralsko

Pomocný hlásný profil na mostě na
místní komunikaci u č.p. 58

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

4.2.4 Seznam dostupných technických prostředků
Technické prostředky
Technika

Počet

Organizace

Kontaktní osoba

Telefon

Pytle s pískem

1 000

Obec Pertoltice p. R.

Jiřina Kábelová

724 181 524

Bagr

1

Plošina 19 m

1

Michal Hanl

737 284 568

Terénní vozidlo

1

LAMAL s.r.o.
Pertoltice p.R. 72,
471 24 Mimoň.

Nákladní vůz LIAZ s rukou

1

Traktor

1

Tatra jeřáb

1

Staviva K2B, s.r.o.,
Svébořická 484, 471
24 Mimoň

Marek Kolínský

777 118 511

Motorová pila

1

4.2.5 Seznam členů pracovní skupiny
Pracovní skupina
Jméno

Telefon

Adresa bydliště

Marek Kolínský

777 118 511

Pertoltice p.R. 186, 471 24 Mimoň

Michal Hanl

737 284 568

Pertoltice p.R. 72, 471 24 Mimoň

Jiří Titěra

776 704 567

Pertoltice p.R. 3, 471 24 Mimoň

Luděk Klečka

603 397 785

Pertoltice p.R. 180, 471 24 Mimoň

SDH Brniště - Lukáš Kuběna

728 040 967

Brniště 52, 471 29 Brniště

4.2.6 Hlídková a hlásná služba
Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné
profily hlásí hlídková služba povodňové komisi obce Pertoltice pod Ralskem. PK obce
Pertoltice pod Ralskem potom hlásí zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní podle
povodňového plánů nejbližším ohroženým obcím dále po toku - PK města Mimoň a
příslušnému povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - PK ORP Česká Lípa.
Povodňový orgán ORP situaci vyhodnotí a podle závažnosti informuje povodňový orgán
příslušného kraje - PK Libereckého kraje, KOPIS HZS Libereckého kraje, RPP ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem a VHD Povodí Ohře.
Hlídková služba
Jméno

Telefon

Adresa bydliště

Jiřina Kábelová

724 181 524

Pertoltice p.R. 144, 471 24 Mimoň

Věra Kolínská

774 996 604

Pertoltice p.R. 186, 471 24 Mimoň

Hlásná služba
Jméno

Telefon

Adresa bydliště

Jiřina Kábelová

724 181 524

Pertoltice p.R. 144, 471 24 Mimoň

Věra Kolínská

774 996 604

Pertoltice p.R. 186, 471 24 Mimoň
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4.2.7 Seznam míst, kontrolovaných hlídkovou službou
Místa kontrolovaná hlídkovou službou
Obec

Vodní
tok

Pertoltice
Panenský
pod
potok
Ralskem

ř. km

Popis kontrolovaného místa

3,72

Most na místní komunikaci u objektu č.p. 136

2,79

Rybník u objektu č.p. 73

2,75

Silniční most na místní komunikaci u objektu č.p. 73

2,53

Lávka pro pěší u objektu č.p. 70

1,90

Silniční most na komunikaci Pertoltice pod Ralskem - Mimoň

4.2.8 Seznam kritických míst
Kritická místa
Obec

Vodní
tok

ř. km
3,72

Pertoltice
Panenský
pod
potok
Ralskem

2,75
2,53
1,90
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Popis kritického místa
Most na místní komunikaci u objektu č.p. 136 - možnost zachycení
spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení objektů
Silniční most na místní komunikaci u objektu č.p. 73 - možnost
zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení objektů
Lávka pro pěší u objektu č.p. 70 - možnost zachycení spláví a ledů,
vzdutím hladiny ohrožení objektů
Silniční most na komunikaci Pertoltice pod Ralskem - Mimoň možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení objektů

Panenský
potok

3,86

3,78

3,70

92

136

Frýdlantská 1302/14, Praha, Kobylisy, 182 00

Najman Milan

3,04

3,02

131

118

Čelko Martin

3,25

3,22

3,34

157

-

3,53

95

130

Nedbal Rudolf

3,62

125

Dubičná 30, Úštěk, Dubičná, 411 45

Pertoltice pod Ralskem 131, 471 24

Zachárko Horst
Novotná Andrea

Pražská 2926, Česká Lípa, 470 01

Letná 241, Mimoň, Mimoň IV, 471 24

Zacharko Jan
Zacharko Pavel

Gagarinova 765/19, Liberec VI-Rochlice, 460 07

Pertoltice pod Ralskem 85, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 157, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 95, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 125, 471 24

Jižní 353, Stráž pod Ralskem, 471 27

Hendrych Rudolf

Horáček Jan

Rákosník Bohuslav

Suchardová Brigita

3,64

98

Jižní 1837, Česká Lípa, 470 01

Smeták Zdenek

3,68

143

Pertoltice pod Ralskem 143, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 136, 471 24

Smeták Vladimír

Čelko Jaroslav

Najmanová Anna Justyna Nad Přehradou 408, Praha, Horní Měcholupy, 109 00

Pertoltice pod Ralskem 144, 471 24

Kábelová Jiřina

Pertoltice pod Ralskem 142, 471 24

Brázdová Helena

144

Ralská 379, Mimoň I, 471 24

Chudožilov Pavel

3,88

142

Pertoltice pod Ralskem 79, 471 24

3,91

79

Davídkova 2101/91, Praha, Libeň, 182 00

Borovanského 2206/6, Praha, Stodůlky, 155 00

Pertoltice pod Ralskem 20, 471 24

Adresa vlastníka

Ohrožené objekty

Slánská Věra

Kosek Jiří

3,93

169

Teplý František

Teplá Lenka

Vlastník

Beková Dana

3,96

ř. km

123

20

Vodní tok č. p.

Stránka 54 z 107

Pertoltice
pod
Ralskem

Obec

4.2.9 Ohrožené objekty

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Objekt u č.p. 85

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Popis objektů

20

5, AZ

20

100

100, AZ

5, AZ

100

5, AZ

5, AZ

5, AZ

100

100, AZ

100, AZ

20, AZ

20, AZ

20, AZ

100, AZ

N-letost ohrožujícího
průtoku

Pertoltice
pod
Ralskem

Obec
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Panenský
potok

2,76

73
167

2,69
2,65

2,62

2,59

116
165
106

145

113

2,73

2,80

156

171

2,86

2,93

134

87

172

84

2,97

2,99

133

78

3,02

33

Vodní tok č. p. ř. km

Strnad Vladimír a
Strnadová Blanka
Salát Petr
Vondráčková Jana
Pecháček Roman
Horváth Ondřej
Lam Quang Thanh a
Nguyen Thi Xuan Lý
Miler Josef
Obec Pertoltice p.R.
Svoboda Stanislav
Ulrych Petr a Ulrychová
Ladislava
Braniš Jaroslav
Branišová Jana

Obec Pertoltice p. R.

Jeřábek Radek
Jeřábková Monika
Krnáč Dušan DiS. a
Krnáčová Katarína
Jandlová Petra
Píchal Petr
Klečková Dana
Zocherová Květuše
Mrázek Zdeněk a
Mrázková Olga
Štěpánková Pavlína Mgr.

Vlastník

Zástavba RD
Zástavba RD

Pertoltice pod Ralskem 113, 471 24
Ploužnice 345, Ralsko, 471 24

Zástavba RD
Obecní úřad
Zástavba RD

Supermarket

Zástavba RD
Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD
Objekt občanské
vybav., restaurace

Zástavba RD

Zástavba RD

Rozestavěný
objekt

Zástavba RD

Popis objektů

Pertoltice Pod Ralskem 145, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 116, 471 24
Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24
Pertoltice pod Ralskem 106, 471 24

Na Valech 1683/11, Děčín IV-Podmokly, 405 02

Severní 2158, Česká Lípa, 470 01
Pertoltice pod Ralskem 156, 471 24
Letná 252, Mimoň IV, 471 24
Václava Nového 900, Rokycany, Nové Město, 337 01

Pertoltice pod Ralskem 134, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 172, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 84, 471 24

Pražská 623, Doksy, 472 01
Pertoltice pod Ralskem 133, 471 24
Pertoltice pod Ralskem 78, 471 24
Františka Škroupa 447/10, Most, 434 01

Pionýrů 315, Stráž pod Ralskem, 471 27

Pertoltice pod Ralskem 33, 471 24

Adresa vlastníka

Ohrožené objekty

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

5, AZ

5, AZ

20, AZ
100
100, AZ

20

20, AZ
5, AZ

100

20

20, AZ

20

5, AZ

20

20, AZ

20, AZ

N-letost ohrožujícího
průtoku

Panenský
potok

Pertoltice
pod
Ralskem

2,10

2,03

1,98

1,96

1,94

1,92

1,90

1,88

112

č.e. 4

151

179

163

141

91

96

2,31

48

2,13

2,38

č.e. 5

100

2,43

46

2,17

2,46

č.e. 13

-

2,46

137

2,19

2,50

182

108

2,52

2,56

ř. km

164

70

102

č. p.
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Vodní tok

Obec

Sídliště pod Ralskem 588, Mimoň I, 471 24
Pertoltice pod Ralskem 141, 471 24

Koniarik Karel

Koniariková Hana
Šmejkal Pavel a Šmejkalová
Jana
Golyńská Eva

Pertoltice pod Ralskem 96, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 91, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 163, 471 24

Pertoltice Pod Ralskem 179, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 151, 471 24

Plamínkové 1560/13, Praha, Nusle, 140 00

Pertoltice pod Ralskem 112, 471 24

Janáčkova 163/32, Jablonec n. N.,Vrkoslavice,46606

Ploužnice 326, Ralsko, 471 24

Pertoltice Pod Ralskem 108, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 48, 471 24

Jordana Jovkova 3255/9, Praha, Modřany, 143 00

Pertoltice pod Ralskem 46, 471 24

Sídliště pod Ralskem 568, Mimoň I, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 137, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 182, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 164, 471 24

Boreček 3, Ralsko, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 102, 471 24

Adresa vlastníka

Pařízková Helena

Ulrych Roman

Bár Pavel

Metálová Olga
Doleček Petr a Dolečková
Daniela
Soukup Jan
Košťál Rudolf a Košťálová
Evženie
Loskotová Alena

Slavík René a Slavíková Jana
Novák František Ing. a
Nováková Jana
Prudel Jiří a Prudlová Iva Mgr.

Simulík Martin

Kološ Michael

Špinka Jaroslav
Albrecht Jaroslav a Sluková
Jaroslava
Juna Jan

Nováková Lenka Mgr.

Bargel Radek

Vlastník

Ohrožené objekty

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Rekreační objekt

Zástavba RD

Zástavba RD
Novostavba na
p.č. 255/2
Zástavba RD

Zástavba RD

Rekreační objekt

Zástavba RD

Rekreační objekt

Zástavba RD

Rekreační objekt

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Popis objektů

100

100

20, AZ

20, AZ

20, AZ

20, AZ

20, AZ

20, AZ

20, AZ

20

5, AZ

100

5, AZ

100

5, AZ

5, AZ

5, AZ

5, AZ

5, AZ

N-letost ohrožujícího
průtoku
5, AZ

Splach z
polí

Panenský
potok

Vodní tok

-

1,66

59

94

1,70

154

1,75

168

1,73

1,83

-

160

ř. km

č. p.
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Pozn.: AZ - aktivní zóna při průtoku Q100

Pertoltice
pod
Ralskem

Obec

Hebelková Marta

Blaščák Jiří a Blaščáková Lenka

Svačinová Jana

Kornejevová Jarmila

Kollár Josef

-

Vlastník

Pertoltice pod Ralskem 94, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 59, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 154, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 160, 471 24

Pertoltice pod Ralskem 168, 471 24

-

Adresa vlastníka

Ohrožené objekty

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Zástavba RD

Objekty zahrádek

Popis objektů

100

100

100

100

N-letost ohrožujícího
průtoku
5, AZ

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

4.2.10 Seznam míst určených k ubytování evakuovaných obyvatel
Evakuační místa
Místo

Adresa

Kontakt

HZS Česká Lípa

ul. Karla Poláčka 3152
470 02 Česká Lípa

plk.Ing. Jiří Kunst 950 475 140, 724 178 400

SDH Brniště

OÚ Brniště 102, 471 29
Brniště

por.Milan Kosek 950 475 235, 724 178 511
Lukáš Kuběna 728 040 967

4.2.11 Důležitá telefonní čísla
4.2.11.1 Spojení na příjemce hlášení
Spojení na příjemce hlášení
Název organizace

Telefon

Mobil/fax

E-mail

Web

spisovna@hzslk.cz

www.hzslk.cz

moudra@mucl.cz

www.mucl.cz

112
HZS Libereckého kraje

150
950 470 111 /950 470 125
950 471 111 /950 471 105

PK ORP Česká Lípa

487 881 202
487 881 260

/487 881 177

487 881 111
Vodoprávní úřad Česká Lípa

podatelna@mucl.cz

487 881 217 /487 881 177

konvalin@mucl.cz

487 881 136

piskova@mucl.cz

www.mucl.cz

ČHMÚ předpovědní pracoviště 472 706 046
/472 706 014 hydro.okul@chmi.cz www.chmuul.org
Ústí nad Labem
472 706 051
VHD Povodí Ohře, s.p.
Chomutov

474 636 306

Povodí Ohře, s.p. závod
Terezín

416 707 811
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474 624 264
416 707 827

/474 624 200

vhd@poh.cz

www.poh.cz

/416 707 812

eger@poh.cz

www.poh.cz

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Husova 357/10, 460 63 Liberec

ZZS výjezdové stanoviště Česká Lípa

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
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KVS LK, Inspektorát Česká Lípa

Krajská veterinární správa
Libereckého kraje

KHS Libereckého kraje, ÚP Česká Lípa

KHS Libereckého kraje

487 862 250 / 605 / 698

487 954 111

485 311 111

487 829 900 (sesterna)

485 218 511/485 218 550

487 521 468

485 101 119

Bezručova 391, 470 02 Česká Lípa

487 521 361, 487 521 625 487 521 051

485 253 111
485 105 864
487 826 828,
Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
487 820 001
485 246 691, 482 710 623,
Ostašovská 521, 460 11 Liberec
482 713 149
485 103 871-2

Nádražní 29, 471 24 Mimoň

Husova 64, 460 31 Liberec 1

Zdravotní středisko Mimoň, s.r.o.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Husova 976/37, 460 01 Liberec 1

ZZS Libereckého kraje, p.o./dispečink

SDH Brniště - velitel Lukáš Kuběna,
starosta Jiří Kulhánek
Zdravotnická záchranná služba

728 040 967,
731 488 312
155

728 405 031

Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v
P.

JSDH Velký Valtinov - Jan Socha

Brniště 102, 471 29 Brniště

hasici.mimon@seznam.cz

487 864 630, 602 468 109,
608 114 600

Tyršovo náměstí 70/I, 471 24 Mimoň

www.svscr.cz
www.svscr.cz

insp.ceskalipa.kvsl@svscr.cz

www.khslbc.cz

www.khslbc.cz

www.nemcl.cz

www.nemlib.cz

www.zzslk.cz

www.zzslk.cz

www.sdhbrniste.cz

www.hzslk.cz
www.oshceskalipa.cz
www.hasicimimon.
webgarden.cz
www.sdhvaltinov.hostreal.eu

www.hzslk.cz

www.hzslk.cz

www.hzslk.cz

Web

insp.liberec.kvsl@svscr.cz

sekretariat.cl@khslbc.cz

sekretariat@khslbc.cz

sekretariat@nemcl.cz

nemlib@nemlib.cz

sekretariat@zzslk.cz

lukas.kubena@sdhbrniste.cz

sdhvaltinov@hostreal.eu

hasic@hzscl.cz

oshcms.ceskalipa@atlas.cz

950 476 001

950 475 105

724 307 735

HZS Požární stanice Jablonné v P.
OSH ČMS Česká Lípa –
starostka Miroslava Havelková
SDH Mimoň - starosta Jan Zítka,
velitel Jaromír Plíva

HZS Územní odbor Česká Lípa

Mariánská 215, 470 01 Česká Lípa

spisovna@hzslk.cz

950 470 111
950 475 111/101,
487 522 222
950 476 011

Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III
Karla Poláčka 3152, 470 02
Česká Lípa
Lidická 238, 471 25 Jablonné v P.

HZS Libereckého kraje

950 470 125

E-mail

150

950 471 105

Fax

Hasičský záchranný sbor

950 471 111

Šumavská 414/11, 460 01 Liberec III

KOPIS Libereckého kraje

Telefonní číslo
112

Adresa

Spojení na důležité orgány a organizace

Jednotné číslo tísňového volání (SOS)

Organizace

4.2.11.2 Spojení na důležité orgány a organizace

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Noviny p.R. 116, 471 24 Mimoň

Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v P.

PK obce Noviny pod Ralskem

PK obce Velký Valtinov
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ČEZ Distribuce a.s.- Česká Lípa Zákaznické centrum
RWE - Liberec - Kontaktní místo
RWE Energie, a.s. / Pohotovostní linka
RWE GasNet, s.r.o. / Zákaznická linka
Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s.- Oblastní závod Liberec

ČEZ Distribuce, a.s. / Poruchová linka

Poruchy

−
−
475 325 130
482 416 710

840 113 355
840 113 355 / 1239
475 325 131 / 840 113 355
417 808 111, 726 828 111

Fügnerova 667/7, 460 01 Liberec
Klíšská 940/96, 401 17 Ústí n/L
Klíšská 940/96, 401 17 Ústí n/L
Sladovnická 1082, 463 11 LiberecVratislavice

−

371 102 008

487 805 044

487 881 177

487 521 829

487 881 177

485 226 444

487 862 200

974 471 976

974 461 028

Fax

840 840 840 / 840 850 860

840 840 840 / 840 850 860

487 762 490, 602 184 528

484 863 129, 602 474 745

487 805 041, 724 188 983

487 850 215, 602 391 245

487 881 217, 731 435 023

485 226 432, 739 541 627
487 881 202, 487 881 260,
725 062 464
487 881 111, 487 881 205,
731 435 012

974 471 720, 487 862 333

974 471 111, 974 471 229

974 461 229

158

Telefonní číslo

Mlýnská 2982,470 06 Česká Lípa

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly

Mírová 120, 471 24 Mimoň III

PK města Mimoň

MěÚ Česká Lípa - tajemník

PK ORP Česká Lípa

MěÚ Česká Lípa - odbor životního
prostředí
PK obce Brniště

Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32
Liberec
Pod Holým vrchem 1734, 470 01
Česká Lípa
Mírová 129, 471 24 Mimoň

Adresa

U Jezu 642,461 80 Liberec
Náměstí T. G. Masaryka 2, 470 36
Česká Lípa
Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01
Česká Lípa
Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01
Česká Lípa
Brniště 102, 471 29 Brniště

PČR - Obvodní oddělení Mimoň
Povodňové komise
PK Libereckého kraje

Policie ČR - Územní odbor Česká Lípa

Policie
Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje

Organizace

Spojení na důležité orgány a organizace
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www.rwe.cz
www.rwe.cz
www.rwe-gasnet.cz
www.scvk.cz

info@scvk.cz

www.cezdistribuce.cz
info@rwe.cz
info@rwe.cz
info@rwe-gasnet.cz

cez@cez.cz

www.cezdistribuce.cz

www.velkyvaltinov.cz

obec.velky.valtinov@
atlas.cz
cez@cez.cz

www.novinypodralskem
.cz

www.mestomimon.cz

www.brniste.cz

www.mucl.cz

www.mucl.cz

www.mucl.cz

povoden.kraj-lbc.cz

www.policie.cz

www.policie.cz

www.policie.cz

Web

noviny@wo.cz

obec@brniste.cz
posta@mestomimon.
cz

konvalin@mucl.cz

mesto@mucl.cz

moudra@mucl.cz

povoden@kraj-lbc.cz

cloopmimon@mvcr.cz

krcl@mvcr.cz

reditel.krplb@mvcr.cz

E-mail

Adresa

Kočkovská 18/2699, 400 11 Ústí n/L

Nám. T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká L.

ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem - RPP

Vodoprávní úřad Česká Lípa
Český rybářský svaz
ČRS - Severočeský územní svaz
Česká Lípa
Technická podpora

487 823 650
495 262 391
495 262 391

487 823 650, 487 882 896
495 860 111
495 860 228, 724 524 022

487 805 622, 605 206 814
487 863 181, 737 284 568
487 864 126, 777 118 511

Velký Grunov 36, 471 29 Brniště
Brniště-Velký Grunov, 471 29
V Lukách 95/IV, 471 21 Mimoň
Nádražní 115, 471 24 Mimoň

Pertoltice p.R. 72, 471 24 Mimoň
Svébořická 484, 471 24 Mimoň

Adamec Autodoprava - František Adamec
Sběrný dvůr - Ing. Igor Jediný
COMPAG CZ, s.r.o. - Marek Šrám
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
Divize Mimoň - Ing. Pavel Smrčka
LAMAL s.r.o. - Michal Hanl
Staviva K2B, s.r.o. - Marek Kolínský
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736 752 476, 487 850 132,
736 752 470
602 482 848
607 706 129
487 862 595, 737 248 852

Brniště 1, 471 29 Brniště

724 148 289

487 863 182

487 862 546

480 990 109

487 850 135

475 534 074

485 113 052, 724 524 974
485 113 117
956 956 111, 724 524 868
417 538 708
485 340 888, 485 340 711 /
485 340 712
723 083 437
472 706 046-hydroprognóza,
472 706 024,
472 706 051-meteoprognóza,
472 771 014
608 721 107
487 881 136, 487 881 235
487 881 177

416 707 812

416 707 811, 416 707 827

lamal@lamal.cz
staviva.k2b@iol.cz

info@vls.cz

info@compag.cz

info@zodbrniste.cz

rybaricl@seznam.cz

www.lamal.cz
www.stavivak2b.cz

www.vls.cz

www.compag.cz

www.zodbrniste.cz

www.rybaricl.estra
nky.cz

www.mucl.cz

www.chmuul.org

hydro.okul@chmi.cz;
meteo.okul@chmi.cz
piskova@mucl.cz

www.cizp.cz

www.lesycr.cz
www.lesycr.cz

www.lesycr.cz

www.lesycr.cz

www.poh.cz

www.poh.cz

www.poh.cz

www.scvk.cz

Web

public_lb@cizp.cz

oi36@lesycr.cz
ost56@lesycr.cz

hofmeister@lesycr.cz

lesycr@lesycr.cz

suchy@poh.cz

eger@poh.cz

vhd@poh.cz

474 624 200

E-mail

474 624 264, 474 636 306

Fax
info@scvk.cz

Telefonní číslo
840 111 111, 726 828 282 /
840 111 111

ZOD Brniště - Pavel Cihlář

Máchova 1160, P.O.Box 38, 470 01
Česká Lípa

Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

ČIŽP OI Liberec / havarijní služba

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa
– Zák.centrum Česká Lípa/ Havarijní linka
Správa vodních toků
Povodí Ohře, s.p. Chomutov,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
vodohospodářský dispečink
Povodí Ohře, s.p. závod Terezín
Pražská 319, 411 55 Terezín
Povodí Ohře s.p., závod Terezín,
Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
středisko Česká Lípa
Ředitelství Lesy ČR, s.p., Hradec Králové Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Ř LČR, s.p., Hradec Králové Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Kontakt pro povodně
Lesy ČR, s.p., KŘ Liberec
Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec
Lesy ČR, s.p., ST-OP Ohře, Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 33 Teplice

Organizace

Spojení na důležité orgány a organizace

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

5

Grafická část

5.1 Mapové podklady
5.1.1 Mapa zájmového území
5.1.1.1 Správní členění ORP
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5.1.1.2 Správní členění obce
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5.1.1.3 Vodní toky a vodní díla
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5.1.1.4 Hlásné profily
Panenský potok: C1 - Pertoltice, C - LGS - Pertoltice
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Panenský potok: C1 - Jablonné v P., B 243 - Jablonné v P., C - Velký Valtinov
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5.1.1.5 Kritická místa, místa kontrolovaná hlídkovou službou
Pertoltice pod Ralskem
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5.1.1.6 Ohrožené objekty
Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q5
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Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q20

Stránka 69 z 107

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q100
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Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok - aktivní zóna při Q100
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Pertoltice pod Ralskem - Splach z polí
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5.1.1.7 Místa určená k ubytování evakuovaných obyvatel
SDH Brniště
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HZS Česká Lípa
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5.1.2 Fotomapa zájmového území
5.1.2.1 Správní členění ORP
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5.1.2.2 Správní členění obce
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5.1.2.3 Vodní toky a vodní díla
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5.1.2.4 Hlásné profily
Panenský potok: C1 - Pertoltice, C - LGS - Pertoltice

Stránka 78 z 107

Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Panenský potok: C1 - Jablonné v P., B 243 - Jablonné v P., C - Velký Valtinov
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5.1.2.5 Kritická místa, místa kontrolovaná hlídkovou službou
Pertoltice pod Ralskem
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5.1.2.6 Ohrožené objekty
Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q5
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Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q20
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Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok při Q100
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Pertoltice pod Ralskem - Panenský potok - aktivní zóna při Q100
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Pertoltice pod Ralskem - Splach z polí
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5.1.2.7 Místa určená k ubytování evakuovaných obyvatel
SDH Brniště
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HZS Česká Lípa
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5.2 Fotodokumentace kritických míst a míst kontrolovaných
hlídkovou službou
Seznam:
Foto č. 1: Panenský p. – Most na místní komunikaci u objektu č.p. 136 na ř. km 3,72 v obci
Pertoltice p. R.
Foto č. 2: Panenský p. – Rybník u objektu č.p. 73 na ř. km 2,79 v obci Pertoltice p. R.
Foto č. 3: Panenský p. – Silniční most na místní komunikaci u objektu č.p. 73 na ř. km 2,75
v obci Pertoltice p. R.
Foto č. 4: Panenský p. – Lávka pro pěší u objektu č.p. 70 na ř. km 2,53 v obci Pertoltice p. R.
Foto č. 5: Panenský p. – Silniční most na komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň a hlásný profil
C1 - Pertoltice na ř. km 1,89 v obci Pertoltice p. R.
Foto č. 6: Panenský p. – Hlásný profil C - LGS - Pertoltice pod silničním mostem na
komunikaci Pertoltice p. R. - Mimoň v ř. km 1,80 v obci Pertoltice p. R.
Foto č. 7: Panenský p. – Hlásný profil C1 - Jablonné v Podještědí na mostě na místní
komunikaci u objektu č.p. 158 v ř. km 17,58 ve městě Jablonné v Podještědí
Foto č. 8: Panenský p. – Hlásný profil B 243 - Jablonné v Podještědí na silničním mostě na
komunikaci II/270 v Lidické ul. na ř. km 16,20 ve městě Jablonné v Podještědí
Foto č. 9: Panenský p. – Hlásný profil C - Velký Valtinov na mostě na místní komunikaci u
objektu č.p. 58 na ř. km 14,75 v obci Velký Valtinov
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Foto č. 1: Panenský p. – Most na
místní komunikaci u objektu č.p. 136
na ř. km 3,72 v obci Pertoltice p. R.

Foto č. 2: Panenský p. – Rybník
u objektu č.p. 73 na ř. km 2,79 v obci
Pertoltice p. R.

Foto č. 3: Panenský p. – Silniční
most na místní komunikaci u objektu
č.p. 73 na ř. km 2,75 v obci Pertoltice
p. R.
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Foto č. 4: Panenský p. – Lávka pro
pěší u objektu č.p. 70 na ř. km 2,53
v obci Pertoltice p. R.

Foto č. 5: Panenský p. – Silniční
most na komunikaci Pertoltice p. R. Mimoň a hlásný profil C1 - Pertoltice
na ř. km 1,89 v obci Pertoltice p. R.

Foto č. 6: Panenský p. – Hlásný profil
C - LGS - Pertoltice pod silničním
mostem na komunikaci Pertoltice
p. R. - Mimoň v ř. km 1,80 v obci
Pertoltice p. R.
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Foto č. 7: Panenský p. – Hlásný profil
C1 - Jablonné v Podještědí na mostě
na místní komunikaci u objektu
č.p. 158 v ř. km 17,58 ve městě
Jablonné v Podještědí

Foto č. 8: Panenský p. – Hlásný profil
B 243 - Jablonné v Podještědí na
silničním mostě na komunikaci II/270
v Lidické ul. na ř. km 16,20 ve městě
Jablonné v Podještědí

Foto č. 9: Panenský p. – Hlásný profil
C - Velký Valtinov na mostě na
místní komunikaci u objektu č.p. 58
na ř. km 14,75 v obci Velký Valtinov
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5.3 Fotodokumentace ohrožených nemovitostí
Seznam:
Foto č. 1: Splach z polí – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 94
Foto č. 2: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 20 na PB na ř. km 3,96
Foto č. 3: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 79, 169 a 123 na PB na ř. km 3,91 až
3,96
Foto č. 4: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 142 a 144 na PB na ř. km 3,87
Foto č. 5: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 92 na PB na ř. km 3,78
Foto č. 6: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 136 a 143 na PB na ř. km 3,69
Foto č. 7: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 98 na LB na ř. km 3,64
Foto č. 8: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 125 na LB na ř. km 3,62
Foto č. 9: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 95 na PB na ř. km 3,53
Foto č. 10: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 157 na PB na ř. km 3,34
Foto č. 11: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 130 a objekt u č.p. 85 na PB na
ř. km 3,22 a 3,25
Foto č. 12: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 131 a 33 na PB na ř. km 3,03
Foto č. 13: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 118 na PB na ř. km 3,02
Foto č. 14: Panenský p. – Pertoltice p. R. – rozestavěný objekt č.p. 133 na PB na ř. km 2,99
Foto č. 15: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 78 na PB na ř. km 2,97
Foto č. 16: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 84 a 87 na PB na ř. km 2,97 až 2,93
Foto č. 17: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 172 na PB na ř. km 2,93
Foto č. 18: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 134 na PB na ř. km 2,86
Foto č. 19: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 156 na PB na ř. km 2,80
Foto č. 20: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 73 na LB na ř. km 2,76
Foto č. 21: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 167 na PB na ř. km 2,76
Foto č. 22: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 171 na PB na ř. km 2,73
Foto č. 23: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 116, 106, 145 a 113 na PB na
ř. km 2,73 až 2,59
Foto č. 24: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 165 na PB na ř. km 2,69
Foto č. 25: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 70 na LB na ř. km 2,56
Foto č. 26: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 102, 164, 182 a 137 na PB na
ř. km 2,56 až 2,46
Foto č. 27: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.e. 13 na LB na ř. km 2,46
Foto č. 28: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 46 na PB na ř. km 2,43
Foto č. 29: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.e. 5 na LB na ř. km 2,38
Foto č. 30: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 48 na PB na ř. km 2,31
Foto č. 31: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 108 na LB na ř. km 2,19
Foto č. 32: Panenský p. – Pertoltice p. R. – novostavba na p.p.č. 255/2 na PB na ř. km 2,17
Foto č. 33: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 100 na LB na ř. km 2,13
Foto č. 34: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 112 na LB na ř. km 2,10
Foto č. 35: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.e. 4 na LB na ř. km 2,03
Foto č. 36: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 151 na LB na ř. km 1,98
Foto č. 37: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 141, 163 a 179 na LB na ř. km 1,96 až
1,92
Foto č. 38: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 91 na LB na ř. km 1,90
Foto č. 39: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 96 na LB na ř. km 1,88
Foto č. 40: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekty zahrádek na LB na ř. km 1,83
Foto č. 41: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekty č.p. 168 na PB na ř. km 1,75
Foto č. 42: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 154, 160 na PB na ř. km 1,73 až 1,70
Foto č. 43: Panenský p. – Pertoltice p. R. – objekt č.p. 59 na PB na ř. km 1,66
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Foto č. 1: Splach z polí – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 94

Foto č. 2: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 20 na PB na
ř. km 3,96

Foto č. 3: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 79, 169 a 123 na
PB na ř. km 3,91 až 3,96
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Foto č. 4: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 142 a 144 na PB
na ř. km 3,87

Foto č. 5: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 92 na PB na
ř. km 3,78

Foto č. 6: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 136 a 143 na PB
na ř. km 3,69
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Foto č. 7: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 98 na LB na
ř. km 3,64

Foto č. 8: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 125 na LB na
ř. km 3,62

Foto č. 9: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 95 na PB na
ř. km 3,53
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Foto č. 10: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 157 na PB na
ř. km 3,34

Foto č. 11: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 130 a objekt u
č.p. 85 na PB na ř. km 3,22 a 3,25

Foto č. 12: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 131 a 33 na PB na
ř. km 3,03
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Foto č. 13: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 118 na PB na
ř. km 3,02

Foto č. 14: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – rozestavěný objekt č.p. 133
na PB na ř. km 2,99

Foto č. 15: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 78 na PB na
ř. km 2,97
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Foto č. 16: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 84 a 87 na PB na
ř. km 2,97 až 2,93

Foto č. 17: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 172 na PB na
ř. km 2,93

Foto č. 18: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 134 na PB na
ř. km 2,86
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 19: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 156 na PB na
ř. km 2,80

Foto č. 20: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 73 na LB na
ř. km 2,76

Foto č. 21: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 167 na PB na
ř. km 2,76
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 22: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 171 na PB na
ř. km 2,73

Foto č. 23: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 116, 106, 145
a 113 na PB na ř. km 2,73 až 2,59

Foto č. 24: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 165 na PB na
ř. km 2,69
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 25: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 70 na LB na
ř. km 2,56

Foto č. 26: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 102, 164, 182
a 137 na PB na ř. km 2,56 až 2,46

Foto č. 27: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.e. 13 na LB na
ř. km 2,46
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 28: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 46 na PB na
ř. km 2,43

Foto č. 29: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.e. 5 na LB na
ř. km 2,38

Foto č. 30: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 48 na PB na
ř. km 2,31
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 31: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 108 na LB na
ř. km 2,19

Foto č. 32: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – novostavba na p.p.č. 255/2 na
PB na ř. km 2,17

Foto č. 33: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 100 na LB na
ř. km 2,13
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 34: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 112 na LB na
ř. km 2,10

Foto č. 35: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.e. 4 na LB na
ř. km 2,03

Foto č. 36: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 151 na LB na
ř. km 1,98
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 37: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 141, 163 a 179
na LB na ř. km 1,96 až 1,92

Foto č. 38: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 91 na LB na
ř. km 1,90

Foto č. 39: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 96 na LB na
ř. km 1,88
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 40: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekty zahrádek na LB na
ř. km 1,83

Foto č. 41: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekty č.p. 168 na PB na
ř. km 1,75

Foto č. 42: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 154, 160 na PB na
ř. km 1,73 až 1,70
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Povodňový plán obce Pertoltice pod Ralskem

Foto č. 43: Panenský p. – Pertoltice
p. R. – objekt č.p. 59 na PB na
ř. km 1,66
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