Povodňový plán obce Svinošice
Okres Blansko

Vodní tok přítok Kuřimky

Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60

Vypracoval: Zdeněk Smrž

datum: 2.11.2003

Schválil: Obecní zastupitelstvo Svinošice

dne.2.12.2003. s platností do 31.12.2008

Obecné náležitosti povodňového plánu:
Povodňové orgány: Ochranu před povodněmi zajišťují protipovodňové orgány obcí,
krajských úřadů a ministerstev
Po dobu povodně ochranu zajišťuje: Povodňové komise obcí, dále MPK
Ústřední povodňová komise ČR, dále ÚPK
Povodňová komise ucelených povodí, dále PKUP,
pro okres Blansko je to povodí řeky Moravy, s.p. Brno.

Konkrétní údaje týkající se obce Svinošice.
1. Účel povodňového plánu:
Účel povodňového plánu je především v tom, aby si zodpovědní funkcionáři obce
ujasnili a vyhodnotili možné části obce, které mohou být v důsledku abnormálně nepříznivého
počasí zaplaveny a předem určili síly, prostředky a předpokládaná opatření k omezení škod
v průběhu povodně, k likvidaci její následků a návratu do normálního života obce.

2. Vodní toky a jejich správci:
Přítok Kuřimky – správce toku ZVHS Brno Hliny 60

3. Stručná charakteristika území:
Obec Svinošice se rozkládá pod kopcem Dubová, mezi obcemi Lipůvka a Šebrov.
Katastrem obce na hranicích katastru s obcí Lipůvka protéká bezejmenný, z hlediska průtoku
zanedbatelný, přítok Kuřimky.

4. 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.Hebelka ), 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 ( firma SNAILEX p. Souček ). 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.

5. Organizace a zabezpečení povodňové služby:
Prvním signálem možnosti vzniku povodňové situace, i když jen v obecné poloze, lze
získat z TV předpovědi počasí. Další informace lokalizující prostor, intenzitu i
předpokládanou dobu anomální povětrnostní situace lze očekávat cestou krajských orgánů
podílejících se na zabezpečení povodňové služby. Informace přijímá povodňová komise
( do jejího svolání starosta obce ), vyhodnocuje je a ihned informuje občany místním
rozhlasem či spojkami o možném nebezpečí.

Hlídková služba –

sleduje přípravy na eliminování následků případné povodně, sleduje
vývoj povodňové situace a trvale informuje povodňovou komisi.
Hlídky musí být alespoň dvoučlenné. Jejich výběr bude proveden
z občanů, kteří se na vyzvání rozhlasem dají k dispozici povodňové
komisi.

Povodňová komise – zpřesňuje možnosti využívání občanů a techniky, která je v dané době
v obci. Naváže kontakty s ZD Lipůvka, zdravotním střediskem
Lipůvka, HZS Blansko, SDH Lipůvka a Šebrov a se zastupitelstvem
sousedních obcí.
Opakovaně informuje občany rozhlasem o hrozícím nebezpečí a
vyzývá je aby ve svém okolí zabezpečovali volný odtok vody do
kanalizace a mimo zástavbu, učinili opatření před vniknutím vody do
sklepů a studní. Informuje občany o aktuální situaci. Soustřeďuje u
obecního úřadu občany ochotné pomoci, techniku, čerpadla, ruční
nářadí apod. Organizuje a podle situace doplňuje hlídkovou službu.
Organizuje čištění kanalizace, zemní úpravy k odvodu vody, evakuaci
ohroženého majetku, ochranu domů a studní, nasazuje prostředky
k čerpání zatopených objektů. Zabezpečuje stravování a teplé
nápoje – místní hostinec, hotel DOMINO, zajišťuje prostory pro
odpočinek – malý sál na OÚ, první pomoc – zdravotní středisko
Lipůvka, náhradní ubytování – budova OÚ, spoluobčané, uskladnění
evakuovaného majetku a jeho zabezpečení – kulturní dům.

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

Svolání MPK a seznámení se situací. Podle dané situace bude
rozhodnuto zda bude vyhlášena pohotovost jednotce SDH Svinošice
jejichž činnost bude řídit velitel jednotky pan Zdeněk Smrž .

Stav pohotovosti -

Ustavení stálé služby u telefonu v budově OÚ Svinošice. Zajistit
spojení s IZS, členové jednotky SDH 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.

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

Josef Hemzal
Svinošice 40
Zdeněk Smrž
Svinošice 107
Milan Štěpánek
Svinošice 103
Petr Fric
Svinošice 116
Tereza Zámečníková Svinošice 96

starosta obce
velitel JSDH
místostarosta
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

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

Svinošice 13
Svinošice 23
Svinošice 67
Svinošice 71
Svinošice 88
Svinošice 103

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

8. Důležitá telefonní čísla:
HZS Blansko – ohlašovna požárů
HZS Blansko – útvar
Policie ČR – tísňové volání
Policie ČR – stálá služba
Zdravotní záchranná služba
Okresní hygienická stanice
Dispečink povodí Moravy
JMP Blansko
JME Blansko
Vodárenská a.s. Boskovice
OÚ Svinošice
OÚ Lipůvka
OÚ Šebrov

150
516 417 201
158
516 631 111
155
516 417 023
541 211 737
516 418 663
516 418 637
516 453 131
516 431 727
516 431 528
516 431 721

9.Závěr:
Tento povodňový plán byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem ve Svinošicích
dne 2.12.2003 s tím že dle potřeby bude doplňován a aktualizován.

Josef Hemzal
starosta obce

