POVODŇOVÝ PLÁN 2019 - 2020
pro
Obec Ostrá, Šnepov a k.ú. Ostrá
č.j. 104/2019
Správce vodního toku:
Labe, Farský potok – Povodí Labe a.s., V. Nejedlého 951,
Hradec Králové

Vypracovala: Mgr. Jana Kaucká
21.1. 2019
Schváleno dne: 29.1. 2019 na 4. veřejném jednání ZO Ostrá usnesením 14/4/19.
Platnost do 31.12.2020

A) Charakteristika území
Většina trvale obydlených nemovitostí je v dostatečné vzdálenosti od koryta řeky Labe,
a tak ani při zvýšení hladiny nejsou tyto stavby přímo ohroženy.
Zvýšená hladina Labe však ohrožuje větší část rekreačních chat v chatových osadách
Buda a Felinka. Chaty jsou postaveny v zátopovém území. V době letních měsíců musí být
věnována zvýšená pozornost veřejnému tábořišti, které se rozkládá u vodní nádrže v Ostré.
Při rozlití Farského potoka ze břehů, jsou zatopena území, která slouží převážně
zemědělské výrobě, zbytek tvoří louky a lesní porosty.
B) Druh a rozsah ohrožení
Ohrožená místa:
Obec Ostrá:
V případě dosažení Q100 budou v ohrožení domy:
Č.p. 218, 39,11,12,54,170,14,15,46,17,76,19 a č.e. 0304 (Precajk)
Č.p.
20,21,22,91,52,24,29,212,208,161,36,37,38,164,156,154173,168,177,159,174,175,13,55,57,
195, 196 a č.e. 0302 (podél jižní strany hlavní silnice od kapličky směr Lysá n.Lab.)
Č.p.n. Lab 40,34,92,33,32,84,143,31,30,0310,43,28,217,26,50,25,48,47,41,60,61,96 ,49, 216,
210
Č.p. 105,106, budovy Pěstitel Stratov a.s. včetně výkrmny býků (v Oboře)
Všechny chaty v chatové osadě Buda a Felinky, veřejné tábořiště a chatový kemp fy
Botanicus.
V chatové oblasti Buda hrozí podmáčení chat vodou ze starého ramena, které je
napojeno na nové koryto Labe a spodní vodou.
Chaty v chatové oblasti Felinky jsou v prvé řadě ohroženy podmáčením chaty
v blízkosti vodní nádrže Felinka. Další nebezpečí hrozí chatám směrem k Litoli, vodou vylitou
z koryta.
Zároveň by byla zatopena část místní komunikace vedoucí od kapličky až do
chatové oblasti Buda a na Veřejné tábořiště. Dále část místní komunikace u školní
autobusové zastávky a místní komunikace „v chaloupkách“ a prostor za budovou obecního
úřadu.
Hlavní silnice by byla zasažena zčásti na východě před vjezdem do obce, dále od
křižovatky u hospody až ke „křížku“. Další část silnice by byla zatopena od západního konce
obce až k Lysé nad Labem.
Obec Šnepov:
V případě dosažení Q100 obec Šnepov zatopena nebude, voda dosáhne nejblíže k hlavní
silnici II/331 v oblasti závory při vstupu do Mydlovarského luhu, stejně tak v případě
dosažení Q20.
C) Organizační část
Stav pohotovosti a stav ohrožení vyhlašuje a odvolává pro území obce, obecní úřad.

Organizace je zajišťována na základě předpovědi nebo přímého vyrozumění okresní
povodňové komise, telefonicky nebo motospojkou.
Sraz všech členů obecní povodňové komise je na Obecním úřadě Ostrá, kde se celá
situace posoudí a na jednotlivé stanoviště-úseky, bezprostředně ohrožené povodní, jsou
vysíláni zástupci povodňové komise
D) Informační zabezpečení
Povodňová komise OÚ se svolává při vyhlášení stavu pohotovosti
Stanoviště PK: kancelář obecního úřadu Ostrá
Předseda PK:
Mgr. Jana Kaucká
7745 575 415
Místopředseda PK:
Ing. Jiří Čenský
602 205 281
Členové:
Jan Pudil
733 575 568
Viktor Vokál
605 325 766
Renáta Pilařová
737 157 630
Rozhodující vodočet hlásné služby:
Labe, místo pozorování zdymadlo Nymburk
Stav bdělosti
183,00
Stav pohotovosti 183,90
Stav ohrožení
184,40
Hlídková služba OÚ –

Mgr. Jana Kaucká, Šnepov 11, Lysá n.L., 28922
Ing. Jiří Čenský, Ostrá 39, „ysí nad Labem, 289 22
Hlásná povodňová služba je zajišťována při povodni dle vyhlášených stupňů povodňové
aktivity, tj. při stavu
1) bdělosti
1x denně
2) pohotovosti
2x denně
3) ohrožení
vícekrát jak 3x denně
Hlásnou povodňovou službu organizuje Obecní úřad Ostrá.
Zabezpečování příjmů a předávání zpráv hlásné povodňové služby – telefon Obecního
úřadu Ostrá tel. 325 551 304, 739 286 887, e-mail obec.ostra@ostra.cz
Povodňová komise obce bude (kromě varování občanů a organizací na svém území)
zajišťovat i přenos zpráv o vývoji povodňové situace v Ostré a Šnepově do sídla Povodňové
komise Stč.kraje a do sídla povodňové komise ležící níže po toku Labe, tj. PK Lysá nad
Labem.
Povodňové prohlídky provádí starosta obce při stavu bdělosti 1x denně, při stavu
pohotovosti 2x denně a při stavu ohrožení více jak 3x denně. Dále je obecní úřad
v telefonickém spojení s celoročními obyvateli chatových oblastí, kteří podávají průběžně
zprávy. V chatové oblasti Felinky to je pan Petr Stolina, tel. 608 709 433 a v chatové oblasti
Buda pan Josef Beneš, 774 154 260 (západní část), paní Vlasta Zápotocká, 728 515 187
(východní část).
Vyhlášení stupňů povodňové aktivity:
První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně. Vyžaduje věnovat
pozornost vodnímu toku nebo jinému potencionálnímu zdroji povodně a předpokládá zahájení
činnosti hlídkové služby. Zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Druhý stupeň (stav pohotovosti), je vyhlašován na základě údajů hlídkové služby nebo
na návrh správců toků. Vývoji situace je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět opatření
ke zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a být v pohotovosti pro případ dalšího
zhoršení. Při tomto stupni nedochází ještě k rozlivům a větším škodám mimo koryto toku.
Třetí stupeň (stav ohrožení) nastává v průběhu povodně, když se voda začíná vylévat
z koryta, vznikají škody mimo koryto nebo když začnou být bezprostředně ohroženy životy
osob, popř.majetek v zátopovém území.
Správce toku:
Dispečink Povodí Labe státní podnik ředitelství., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel: 495 088 730, vhd@pla.cz
Povodí Labe státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad
Labem, 416 805 511
Provozně-technický úsek Pardubice, Teplého 2014, 530 02 Pardubice: Ing. Aleš Krška,
provozně-technický náměstek, 466 864 410, 602 302 669, krskaa@pla.cz
Úsekový technik: Brandová Zuzana, Kostomlaty n. Labem, tel: 325 538 756, 606 626 728,
brandovaz@pla.cz
Vedoucí provozního střediska: Hanuš Josef, Kostomlaty n. Labem, tel: 325 538 372, 602 645
087, hanusj@pla.cz
Vedoucí jezný zdymadla Lysá nad Labem: Břeň Josef, Lysá nad Labem, tel: 325 565 222,
721 379 662, brenj@pla.cz
Způsob vyžádání pomoci:
A.S. Pěstitel Stratov – tel: 325 551 268 ústředna
Ředitel ing. Tomáš Veselý, tel: 777 646 268
Mechanizátor Jiří Hlaváček, tel: 777 338 825
Mechanizace: 2 traktory s valníky, 1 traktor se zametacími košťaty, 1 ks nakladač
Ostatní prostředky:
- dopravní prostředek Obce Ostrá – multikára
- 5 ks lopat, 5 ks krumpáčů, 2 křovinořes
Ubytování:
Budova školy – tělocvična, místnost pronajímaná obvodnímu lékaři, popř.chodby
Obecní úřad – 2 kanceláře, suterén
Místní hostinec Ostrá
E) Evidenční a dokumentační práce:

Povodňová kniha je uložena v kanceláři obecního úřadu, záznamy provádí člen PK.
Zapisuje zejména:
- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- obsah příkazu
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek
- každý zápis musí být podepsán
- zprávu o prohlídce po povodni
- souhrnná zpráva
Nejvýše dosažená hladina vody bude viditelně označena dle možností barvou nebo
značkou. Označení provede starosta obce.
Fotodokumentace je zakládána kronikářem.
Dopravní prostředky
-

vlastní: multikára 2 ks
vypůjčené:
firma Botanicus
tel.325 551 235
firma Aspis
a.s. Pěstitel Stratov
nakladač

garáž obecního úřadu

2x traktor s valníky, bagr, Renault Master 4 ks, Ostrá 8,
1x tranzit , Ostrá 168, tel: 602 333 949
2 traktory s valníky, 1 traktor se zametacími košťaty, 1 ks

Ostatní prostředky – materiál
-

vlastní – garáž obecního úřadu
křovinořez 2 ks
lopaty 5 ks
krumpáče5 ks

Náhradní spojení:

zodpovídá: starosta

-

zatopené úseky silnice č. II/331 ve směru na Lysou n. Labem, do Šnepova a na
Nymburk:
možnost cesty směrem k železniční zastávce „Ostrá“, dále polní cestou přes „Hůra“,
až na silnici vedoucí do Stratova

Náhradní zdroj vody:
Vodní zdroj(vodárna) se nenachází v zátopovém území.
Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem

Zdroj: http://cds.chmi.cz/?lang=cs&presenter=CDSMap

Příloha č. 1 : Evakuační plán
Příloha č.2 : Mapa povodňového nebezpečí a mapa rizik - k.ú. Ostrá

