Povinnosti jednotlivých členů PK Prostějov
Činnost předsedy povodňové komise ORP Prostějov
Předseda komise je oprávněn:
 podle plánu práce svolávat řádná zasedání komise,
 rozhodnout o svolání mimořádného zasedání komise,
 svolávat v období nebezpečí povodně, nebo při povodni pracovní štáb komise (stálou
pracovní skupinu), určovat její složení a střídání směn,
 svolávat pracovní štáb komise i při vyhlášení SPA nadřízeným povodňovým orgánem,
 zvát na jednání komise odborníky podle požadavků členů komise a vzniklé situace,
 řídit jednání komise,
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 v případě potřeby svolat mimořádné zasedání k projednání naléhavých otázek,
 přizvat odborníky orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo odborné
posouzení projednávané problematiky,
 v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před
povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v
nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
 požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v
případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit,
 v případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc,
 vyhlašovat a odvolávat stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 využívat pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami, integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského
záchranného sboru České republiky,
 v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizovat po dohodě se
správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností,
 v případě nebezpečí z prodlení vyžadovat výpomoc ozbrojených sil České republiky nad
rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech.
Předseda PK komise je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánu, který zastupuje, pokud se přímo nebo svými důsledky
dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou neúčast předem oznámit místopředsedovi,
nebo tajemníkovi komise (pověřit je zastupováním),
 organizovat povodňové záchranné práce (technická a organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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.), záchranné

práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy
jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví

Činnost místopředsedy povodňové komise ORP Prostějov
Místopředseda komise je oprávněn:
poznámka: text uvedený kurzívou vyznačuje oprávnění, které je místopředseda oprávněn učinit
v případech kdy zastupuje předsedu komise)


















svolávat v období nebezpečí povodně, nebo při povodni pracovní štáb komise ( stálou
pracovní skupinu),
svolávat pracovní štáb komise i při vyhlášení SPA nadřízeným povodňovým orgánem,
zvát na jednání komise odborníky podle požadavků členů komise a vzniklé situace,
řídit jednání komise,
dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
v případě potřeby přijmout preventivní protipovodňová opatření navrhovat svolání
mimořádného zasedání komise,
přizvat odborníky orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo odborné
posouzení projednávané problematiky,
při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v
nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v
případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit,
případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
vyhlašovat a odvolávat stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
využívat pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského
záchranného sboru České republiky,
v případě nebezpečí z prodlení vyžadovat výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec
sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizovat po dohodě se
správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností.

Místopředseda komise je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánu, který zastupuje, pokud se přímo nebo svými důsledky
dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi komise,
 předkládat tajemníkovi písemné zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na
usnesení, které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),

 zabezpečit zpracování a aktualizaci povodňového plánu správního obvodu obce s rozšířenou
působností,

 ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje stanovit rozsah záplavových území, na












návrh správce vodního toku, uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový
návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí,
kontrolovat zda pro účely zmírnění účinků povodní, jako preventivní opatření, v záplavovém
území jsou vymezována území určená k rozlivům povodní,
pro území ohrožen zvláštními povodněmi zabezpečit zpracování a upřesňování zvláštního
operačního plánu,
organizovat povodňové prohlídky (nejméně jednou ročně),
podílet se na organizaci povodňových záchranných prací (technická a organizační opatření
prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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.),
záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské
zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví,
organizovat hlásnou povodňovou službu, k zabezpečení hlásné povodňové služby organizovat
ve spolupráci s povodňovými orgány obcí ( ve správním obvodu ORP Prostějov) v případě
potřeby organizovat hlídkovou službu,
prověřovat připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
organizovat odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků
ochrany před povodněmi,
ukládat podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska
povodňové ochrany,
připravovat informace pro média, sestavovat informaci pro občany o vzniklé situaci,
připravované informace pro media a občany a předávat také mluvčímu MM,
neodkladně informovat povodňovou komisi (pracovní štáb) o vývoji povodňové situace a
předkládat prognózy jejího vývoje.

Činnost tajemníka povodňové komise ORP Prostějov
Tajemníkem PK je vedoucí odd. obrany, odboru KS Mě Ú Prostějov.
Tajemník komise je oprávněn:










podle plánu práce svolávat řádná zasedání komise,
zabezpečit svolání (svolat) v období nebezpečí povodně, nebo při povodni, pracovního
štábu komise (stálou pracovní skupinu),
zabezpečit svolání pracovního štábu komise i při vyhlášení SPA nadřízeným povodňovým
orgánem,
řídit jednání komise,
žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
v případě nebezpečí z prodlení vyžadovat výpomoc ozbrojených sil České republiky nad
rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům
vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,






požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
vystavovat objednávky na matriál, potraviny, PHM, vozidla, stroje a zařízení a služby.

Tajemník komise je povinen:



















o jednání komise pořizovat zápis a ukládat jej z dokumentačních důvodů
zápis včetně usnesení rozesílat všem členům komise (nejpozději do 14 dnů po zasedání),
aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi komise,
předkládat komisi písemné zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na usnesení,
které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
informovat (zabezpečit informování) subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší
povodňový orgán o vyhlášení a odvolání povodňové aktivity,
organizovat
povodňové záchranné práce (technická a organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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.), záchranné
práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy
jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví,
zajišťovat pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí ve správním obvodu při
zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizaci náhradní zásobování, dopravu a další
povodní narušené funkce v území,
organizovat varování obyvatelstva a vyhlašování stupňů povodňové aktivity ve správním
obvodu,
organizovat nouzové přežití obyvatelstva ve správním obvodu,
spolupracovat při zabezpečování pracovních sil, nasazených sil a prostředků složek
integrovaného záchranného systému potravinami, materiálem a PHM,
vést přehled objednávek na materiál, potraviny, pohonné hmoty a o poskytovaní nařízené
osobní a věcné pomoci ze strany právnických a fyzických osob.
zajistit rozpočet financí na zajištění operativních opatření,
zajistit kartu CCS, razítko a volnou hotovost pro počáteční činnost komise,
zajistit vyrozumění a svoz členů povodňového štábu
zabezpečovat vedení povodňové knihy, v ní vést průběžný záznam vodních stavů a
orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl
ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a
zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické
snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření,

Práva a povinnosti člena PK - pracovníka MM – odboru životního prostředí
Pracovník MM - odboru ŽP je oprávněn:
 požadovat svolání pracovního štábu komise při vyhlášení SPA nadřízeným povodňovým
orgánem,
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do
objektů,
 případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.
 využívat pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko
Hasičského záchranného sboru České republiky,
 v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizovat po dohodě se
správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností.
Pracovník MM - odboru ŽP je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
tajemníkovi, nebo předsedovi komise,
 předkládat písemné zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na usnesení, které
má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
 organizovat pořizování dokumentace k zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o
průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku
a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní, pořízenou dokumentaci
zakládat pro účely vyhodnocení povodně,
 zpracovávat zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k
povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce,
 připravit v součinnosti s komisí 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,
 zpracovat zprávu do tří měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších
dokumentačních prací se provést doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení
povodně,
 informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí
s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a
Hasičský záchranný sbor České republiky.

Práva a povinnosti člena PK - ředitele Městské policie Prostějov
Ředitel Městské Policie Prostějov je oprávněn:
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
 požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v
nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
 případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc.
Ředitel Městské Policie Prostějov je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi nebo tajemníkovi komise,
 předkládat tajemníkovi písemné zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na
usnesení, které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
 podílet se na organizaci povodňových záchranných prací (technická a organizační opatření
prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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),
záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo
hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví,
 poskytnout síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
 spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce
v území,
 zabezpečovat evakuaci a ochranu majetku evakuovaných obyvatel (ve spolupráci s PČR),
 podílet se na varování obyvatelstva,
 podílet se s PČR na ochraně veřejného pořádku.
 soustřeďovat a předkládat povodňové komisi požadavky na zajištění péče o zasahující
zaměstnance, PHM a další potřeby v souvislosti s prováděním záchranných prací

Práva a povinnosti člena PK – zástupce ředitelství ÚO PČR
Zástupce ředitele ÚO PČR je oprávněn:
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,







vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc.

Zástupce ředitele ÚO PČR je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi nebo tajemníkovi komise,
 předkládat tajemníkovi zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na usnesení,
které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
 podílet se na povodňových záchranných pracích (technická a organizační opatření
prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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.), záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo
hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví,
 poskytnout síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
 spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené
funkce v území,
 zajišťovat řízení a odklony dopravy,
 zabezpečovat regulaci dopravy při evakuaci osob,
 zabezpečovat ochranu majetku evakuovaných obyvatel,
 zabezpečovat ochranu veřejného pořádku.
 soustřeďovat a předkládat povodňové komisi požadavky na zajištění péče o zasahující
příslušníky, PHM a další potřeby v souvislosti s prováděním záchranných prací

Práva a povinnosti člena PK – pracovníka odboru dopravy MM Prostějov
Pracovník odboru dopravy Mě Ú Prostějov je oprávněn:
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
 požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,



v případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc.

Pracovník odboru dopravy Mě Ú Prostějov je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi nebo tajemníkovi komise,
 předkládat tajemníkovi písemné zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem
na usnesení, které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
 organizovat povodňové záchranné práce (technická a organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích 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.), záchranné
práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy
jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví,
 zajišťovat pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
 spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizaci náhradního zásobování, dopravy a dalších povodní
narušených funkcí v území,
 spolupracovat s PČR a MěP Prostějov při plánování objížděk, uzávěr a při regulaci dopravy,
 zajišťovat dopravní prostředky pro přepravu osob a materiálu
 vést přehled o stavu a sjízdnosti pozemních komunikací, silničních mostů, objížďkách
a uzávěrách.

Práva a povinnosti člena PK – ředitele V a K Prostějov a.s.
Ředitel V a K Prostějov, a.s. je oprávněn:
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
 požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů, případě potřeby vyžadovat od orgánů,
právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.
Ředitel V a K Prostějov, a.s. je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi nebo tajemníkovi komise







předkládat tajemníkovi zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem na usnesení,
které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
zajišťovat pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické
a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené
funkce v území,
zajišťovat ochranu a kontrolu kanalizační a stokové sítě,
zajišťovat nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou.

Práva a povinnosti člena PK – pracovníka Povodí Moravy, s.p.
Technik Povodí Moravy, s.p., je oprávněn:
 dostávat včas písemný materiál zařazený k projednání na zasedání komise,
 při jednání komise uplatňovat své připomínky, náměty a podněty k projednávaným
materiálům,
 vyžadovat od ostatních členů komise potřebné informace k posouzení předložených
materiálů,
 žádat v případě potřeby o svolání mimořádného zasedání k projednání naléhavých otázek,
 požadovat přizvání odborníků orgánů a organizací, je-li to vhodné pro zdůvodnění nebo
odborné posouzení projednávané problematiky,
 při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v
nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do
objektů,
 v případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc.
Technik Povodí Moravy, s.p.,je povinen:
 aktivně napomáhat při ochraně před povodněmi, předkládat návrhy řešení,
 předkládat komisi materiály orgánů nebo organizací, které zastupují, pokud se přímo nebo
svými důsledky dotýkají ochrany před povodněmi,
 osobně se zúčastňovat jednání komise a svou odůvodněnou neúčast předem oznámit
předsedovi nebo tajemníkovi komise,
 předkládat tajemníkovi komise zprávy a podklady pro jednání komise s návrhem
na usnesení, které má být přijato (forma je doporučení komise, nebo příkaz),
 vést přehled o tom jak jsou správci vodních toků zajišťovány povodňové zabezpečovací
práce např.:odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů a činit opatření k jejich
realizaci: (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody, rozrušování ledových celin a
zácp na vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem,
zajišťování břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, opatření
proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu, instalace protipovodňových
zábran, provizorní uzavírání hrází, opatření proti zpětnému vzdutí vody zejména do
kanalizace, opatření k omezení znečištění vody, opatření zajišťující stabilizaci území před
sesuvy,
 zúčastnit se hlásné povodňové služby, zejména sledovat a vyhodnocovat hydrologickou
situaci v povodí a podávat informace povodňové komisi (pracovnímu štábu) a vyšším
povodňovým orgánům, spolupracovat s Českým hydrometeorologickým ústavem při
využívání předpovědní povodňové služby,
 spolupracovat s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně,
 navrhovat vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,



spolupracovat s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů při školení
a výcviku pracovníků.

