Aktualizace „Povodňového plánu obce Svinošice“ č.1
Okres Blansko

Vodní tok přítok Kuřimky

Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60

Vypracoval: Josef Hemzal

datum: 27.7.2009

Schválil: Obecní zastupitelstvo Svinošice

dne.27.7.2009. s platností do 31.12.2014

Konkrétní údaje týkající se obce Svinošice
Aktualizuje a mění se tyto body:
2. Prostory které mohou být povodní ohroženy:
Nebezpečím pro obec jsou přívalové deště, kdy by velká voda mohla přijít od kopce
„Dubová“ přes část obce „Vyhnálov“ až do spodní části „Dědina“. Nejvíce ohrožené by byly
domy čp.70 ( p.Kulíšek ), čp.63 ( neobydleno ), čp.67 ( p.Běloch ),
čp.64 ( neobydleno ) a čp.38 ( p. Obluk ). Zejména může dojít k zatopení sklepů, studní, erozi
zahrádek apod. Největší nebezpečí hrozí u domu čp.3, čp.9, čp.10, čp. 91, čp.117.
Dále je přívalovou vodou ohrožen most na silnici Blansko – Lipůvka a domy za tímto
mostem.
V ostatních výše položených domech na tomto směru, ale i v ostatních částech obce,
může dojít k zatopení sklepů a k drobným poškozením majetku především tehdy, dojde li
k ucpání kanalizace.

4. Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity:
Stav bdělosti –

Svolání MPK a seznámení se situací. Podle dané situace bude
rozhodnuto o oznámení místním rozhlasem.

Stav pohotovosti -

Ustavení stálé služby u telefonu v budově OÚ Svinošice. Zajistit
spojení s IZS, členové místní povodňové komise MPK Svinošice
budou soustředěni v budově OÚ. Budou provádět kontrolu stavu vody
v obci.

Stav ohrožení -

Při přímém ohrožení záplavovou vodou bude vyrozuměna jednotka
HZS Blansko, Policie ČR, JSDH Lipůvka a Šebrov apod.
Případně evakuované osoby se soustředí do malého sálu na OÚ, kde
pro ně bude zajištěno suché oblečení a strava.

5. Povodňová komise obce:
předseda komise:
zástupce:
členové:

Josef Hemzal
Zdeněk Smrž
Vladimíra Antonovičová
Milan Štěpánek
Ing. Tomáš Racek
Michal Vala

Svinošice 40
Svinošice 107
Svinošice 17
Svinošice 116
Svinošice
Svinošice

starosta obce
profesionální hasič
místostarostka
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

Využitelnost občanů:
František Šebesta
Miloš Motyčka
Oldřich Běloch
Vlastimil Hrnčíř
Milan Štěpánek

Svinošice 13
Svinošice 23
Svinošice 67
Svinošice 71
Svinošice 103

řidič, traktor, nakladač
řidič, traktor s vlekem
řidič, traktor s vlekem
řidič, nákladní automobil
řidič, dodávkový automobil

6. Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém IZS
HZS Blansko – ohlašovna požárů
HZS Blansko – útvar
Policie ČR – tísňové volání
Policie ČR – stálá služba
Zdravotní záchranná služba
Zdravotní záchranná služba Blansko
Okresní hygienická stanice
Dispečink povodí Moravy
EON dispečink
JMP pohotovost
Vodárenská a.s. Boskovice
OÚ Svinošice
OÚ Lipůvka
OÚ Šebrov

112
150
950 611 120
158
974 631 396
155
516 527 811
516 497 110
541 211 737
800 225 577
12 39
516 427 211
516 431 727
516 431 528
516 431 721

7.Závěr:
Tyto změny povodňového plánu byly projednány a schváleny obecním zastupitelstvem ve
Svinošicích dne 27.7.2009 s tím že dle potřeby bude doplňován a aktualizován.

Josef Hemzal
starosta obce

Vladimíra Antonovičová
místostarostka

