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A.Věcná část
A1. Úvodní část:
Povodňový plán je vypracován v souladu s ustanoveními Hlavy IX- Ochrana
před povodněmi § 63 - 87 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
(vodního zákona), zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
v platném znění, zák. č. 240/2000Sb., o krizovém řízení v platném znění
(krizového zákona), odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV
75 2931.

A2. Vodní toky
Vodní toky v katastrálním území Mimoň jsou:
1) Ploučnice – číslo hydrologického pořadí 1-14-03-014 – správce Povodí Ohře,
s.p.
2) Panenský potok – číslo hydrologického pořadí 1-14-03-025 – správce Povodí
Ohře, s.p.

A3. Místa, stavby a objekty, které mohou ovlivnit průběh
povodně:
Například místa s omezenou průtočností, mostní profily, překážky v průtočném
profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů,
odplavitelné materiály podél toku, skládky, sklady, látky vodám škodlivé apod.
3) Pěší lávka přes Panenský potok pod Pertoltickou ulicí – správce a vlastník
město Mimoň.
4) Jez na Panenském potoce na pozemku paní Pražákové Milady p.p.č. 1195
k.ú. Mimoň- správce a vlastník není definován
3) Písečný most přes Panenský potok na Žitavské ulici u Božího Hrobu –
správce a vlastník Krajská správa silnic Libereckého kraje - Cestmistrovství
Českolipsko.
4) Pěší mostek přes Panenský potok V Lukách u Korytenských.- správce a
vlastník město Mimoň.
5) Pěší lávka přes Ploučnici pod Letnou - správce a vlastník město Mimoň pole zábradlí se demontuje při výšce hladiny 105 cm
6) Zámecký most přes Ploučnici u soutoku Ploučnice a Panenského potoka správce a vlastník město Mimoň.
7) Poštovní most přes Ploučnici- správce a vlastník Krajská správa silnic
Libereckého kraje - Cestmistrovství Českolipsko.
8) Lávka pro pěší přes Ploučnici u jatek - správce a vlastník město Mimoň.
9) Železniční most přes Ploučnici – správce a vlastník Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace.
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A4. Místa, stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy:
Například ohrožené stavby a objekty v záplavovém území, křížení inženýrských
sítí, skládky, sklady, chlévy a chovy hospodářských zvířat apod.
1) Tiskárna OFSETA, Pertoltická 275/III, Mimoň - vlastník OFSETA, s.r.o.
Mimoň - kontakt Hanuš Jiří, Letná 231/IV, 471 24 Mimoň, telefon: 487 862
834.
2) Čerpací stanice PB, Baarova ulice, Mimoň - vlastník a kontakt Kořínek
Vladimír, Karoliny Světlé 95, 471 25 Jablonné v Podještědí, telefon: 862 390
567, 487 862 390, mobil: 603 227 583
3) Restaurace U autobusového nádraží, Českolipská 278/I, Mimoň - vlastník a
kontakt Horníková Dagmar, Českolipská 279/IV, 471 24 Mimoň, mobil:723
720 019.
4) Mimoňská jatka, Potoční 3/III, Mimoň - vlastník Váša Stanislav, Zimoř 3,
276 01 Mělník, kontakt - Lev Miloš, Pertoltice pod Ralskem 158, 471 24
Mimoň, telefon: 487 882 987, mobil: 603 804 058
5) ČOV Mimoň, SČVK - kontakt Žížala Pavel, ČOV Česká Lípa, Pod Holým
vrchem 3067,470 01 Česká Lípa, telefon:417 808 111, mobil: 724 112 581
6) Compag CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň - kontakt Šrám Marek,
Pertoltice pod Ralskem 185, 471 24 Mimoň, mobil: 737 248 852
7) Český rybářský svaz, V Lukách 84, Mimoň- kontakt Lahučký Marcel,
Zhořelecká 2567, 470 01 Česká Lípa, telefon: 487 823 437,487 826
525,mobil: 602 479 858
8) Restaurace u Jelena, Kozinovo nám. 14, Mimoň – vlastník a kontakt Plíva
Jaromír, Kosovo Pole 666, 471 24 Mimoň ,mobil:608 114 600
9) Mlýnská stezka 22, Mimoň:
 Veterinární ordinace – kontakt MVDr. Přikrylová Olga, Letná 218, 471
24 Mimoň, mobil: 723 255 658
 AZZO s.r.o. – kontakt Pryl Lubomír, Zahradní 142, 471 24 Mimoň,
mobil: 724 774 812, Kryl Zbyněk, Vranovská 646, 471 24 Mimoň, mobil:
777 744 411
 Instalatérské práce- kontakt Masařík Jan, Žitavská 178, 471 24 Mimoň,
mobil: 731 554 189
 Kadeřnictví – Konšelová Andrea, Sídliště pod Ralskem 581, 471 24
Mimoň, mobil: 731 555 582
10) SAP Boreček, Ralsko, kontakt - Ing. Skuček Radko, mobil: 602 468 169,
telefon: 487 883 881, 487 883 888
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A5. Obyvatelstvo, které může být povodní ohroženo:
Údaje vychází ze stavu při povodni v srpnu 2010.
Jméno a Příjmení

Adresa
Baarova 146
Baarova 46
Baarova 47
Baarova 48
Baarova 49
Baarova 50
Baarova 51
Baarova 52
Baarova 53
Baarova 54
Českolipská 56
Českolipská 57
Českolipská 58
Českolipská 59
Kozinovo nám. 61
Kozinovo nám. 62
Kozinovo nám. 63
Kozinovo nám. 64
Kozinovo nám. 65
Kozinovo nám. 66
Kozinovo nám. 67
Kozinovo nám. 68
Kozinovo nám. 69
Kozinovo nám. 70
Kozinovo nám. 71
Lužická 119
Lužická 120
Lužická 123
V Lukách 150
V Lukách 72
V Lukách 74
V lukách 76
V Lukách 78
V Lukách 79
V Lukách 84
V Lukách 87
V Lukách 89
Nábřežní 12
Nábřežní 16
Nábřežní 17
Nábřežní 18
nám.
ČSL.
armády 2
Mlýnská stezka 8
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Orientační Objekt
Počet osob
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Telefon, mobil:

V Lukách
V Lukách 75
V Lukách

chata
chata
chata

 Pertoltická čp 123 až čp.140- ohroženy zahrádky u domů, přiléhající
k Panenskému potoku – evakuace domácích zvířat - kontakt pí
Bečvářová Ingebord, Pertoltická 139/IV, 471 24 Mimoň, mobil: 737
417 894.
Jméno a Příjmení

Adresa
Lužická 121
Lužická 123
Pertoltická 124
Pertoltická 125
Pertoltická 126
Pertoltická 127
Pertoltická 128
Pertoltická 129
Smetanova 130
Pertoltická 131
Pertoltická 132
Pertoltická 133
Pertoltická 134
Pertoltická 135
Pertoltická 157
Pertoltická 136
Pertoltická 137
Pertoltická 138
Pertoltická 139
Pertoltická 140

Orientační Objekt
počet osob
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Telefon, mobil

 Barvířská čp 5 až 13 - ohroženy zahrádky, sklepy a garáže u domů,
přiléhající k Panenskému potoku – evakuace domácích zvířat.
Jméno a příjmení

Orientační
poč. osob Objekt
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Adresa
Barvířská 5
Barvířská 6
Barvířská 7
Barvířská 8
Barvířská 145
Barvířská 9
Barvířská 10
Barvířská 11
Barvířská 12
Barvířská 13

A6. Ostatní důležité údaje – pomoc orgánů a organizací:
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Telefon,
mobil

Compag CZ, s.r.o. V Lukách 95/IV, Mimoň - kontakt Marek Šrám, telefon do
práce: 487 862 595, mobil: 737 248 852.
Autobus, kontejnery.
VLS s.p., divize Mimoň – Ing. Dančáková Hana mobil: 736 528 955 – technika
(auto s rukou)
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A7. Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity
(dále jen SPA), popis stupňů povodňové aktivity, popis činnosti
MPK.
Místo vodočtu, popis, ř.km.:
Limnigrafická stanice na pravém břehu Ploučnice, vstup z parkoviště u bývalého
autobazaru na nám. 1 máje v Mimoni, 74,594 říční kilometr.
Vodní tok: Ploučnice
Profil kategorie: A
I.
II.
III.

stupeň povodňové aktivity……. 90cm……….průtok 12,9m3/s
stupeň povodňové aktivity…… 120cm……… průtok 20,8m3/s
stupeň povodňové aktivity…….145cm……… průtok 28,5m3/s

Stupně sleduje a zprávu místní povodňové komisi podává službu konající
strážník Městské policie, mobil: 606 604 674.
Pozorování vodních stavů v hlásných profilech
Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k
"nule vodočtu". Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky. Dělení stupnice
vodočtu je dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny černými číslicemi, metry
jsou označeny červenými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně
v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává
následující obrázek.
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B.Organizační část
B1.Povodňové orgány ( zákon č. 254/2001 o vodách):
(1) 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
činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při
své činnosti řídí povodňovými plány.
(2) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
a) orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady
městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
c) krajské úřady,
d) Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací
přísluší Ministerstvu vnitra.
(3) Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise
městských částí,
b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze
povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
c) povodňové komise krajů,
d) Ústřední povodňová komise.
(4) 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
nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají
vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním
těchto stupňů.
(5) 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.
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(6) Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům
pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.
(7) Povodňový orgán nižšího stupně může požádat o převzetí řízení ochrany
před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu
zajistit.
(8) Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na
základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního
rozhodnutí, 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. Nižší povodňové orgány zůstávají dále
činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových
plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.
(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá
na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před
povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

B2. Povinnosti povodňového orgánu obce ( zákon č. 254/2001 Sb.
o vodách):
Povodňové orgány obcí, kterými jsou v době povodní povodňové komise,
zajišťují ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před
povodněmi následující:
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 k 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,
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f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu,
zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s
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, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
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B3. Místní povodňová komise-základní informace o komisi, sídlo,
složení, spojení, adresy:
Funkce
v komisi
Předseda

Jméno, příjmení,
zaměstnání.

František Kaiser
Starosta města
Místopřed - Ing.Stanislav
seda
Baloun
Místostarosta
města
Tajemník
Jaroslava Vítková
komise,
ref.odboru ZŽP
zapisovatel
Člen
René Nesvadba
Velitel MěPO
Člen
Jaromír Plíva
Velitel hasičů
Člen
Pavel Šorer
ČRS MO Mimoň
Člen
Beran Jiří
Hasič
Náhradníci Jiří Jelínek
Strážník MěPO

Adresa bydliště

Telefon do
práce

Mimoň

487 805 041

Mimoň

487 805 042

Ralsko

487 805 020

605 408 975
vitkova@mestomimon.cz

Ralsko

487 805 017

724 338 098, 604 248 484
nesvadba@mestomimon.cz
608 114 600

Mimoň

Telefon
domů

724 188 983
kaiser@mestomimon.cz
724 188 982
baloun@mestomimon.cz

487 864
752

Mimoň

724 161 173

Mimoň
Mimoň

Mobil, e-mail

487 863
725
487 805 017

724 009 838
606 796 751
mepolicie@mestomimon.cz

Předseda povodňové komise
 rozhoduje o svolání povodňové komise (PK) obce
 řídí činnost PK
 na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí
k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové
aktivity
 organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech
katastru obce (telefonicky, spojky - osobně)
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků
 rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK
 schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 informuje nadřízenou PK o vzniklé situaci a přijatých opatření
Dále povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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Místopředseda povodňové komise
V nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako
předseda povodňové komise.
Plní tyto úkoly:
 spolu s předsedou PK obce organizuje informování a varování obyvatelstva
v ohrožených částech katastru obce (telefonicky, spojky - osobně)
 spolu s předsedou PK rozhoduje o nasazení sil a prostředků smluvně
zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a
prostředků
 řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob dle povodňového plánu
 vede centrální evidenci škod způsobených povodní na majetku obce
 plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
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.
 Zajišťuje zpracování zprávy po povodních

Místní povodňovou komisi (dále jen MPK) zřizuje obecní rada k plnění úkolů
uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech
možnost povodní. Místní povodňová komise je podřízena povodňové komisi
obce s rozšířenou působností (Město Česká Lípa). Pokud při povodni
převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností,
provádí komise obce vlastní opatření podle pokynů komise obce s rozšířenou
působností.
Místní povodňová komise se aktivuje již při nebezpečí povodně – I. stupeň
povodňové aktivity (dále jen SPA), tento stav nastává rovněž vydáním výstražné
informace předpovědní povodňové služby.
Činnost místní povodňové komise – rozsah opatření prováděných na ochranu
před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, která je vyjádřena třemi
stupni povodňové aktivity (dále jen SPA), charakterizovanými dosažením
určitých vodních stavů.
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Stupně povodňové aktivity (II. a III. SPA) vyhlašuje a odvolává předseda nebo
místopředseda povodňové komise. I.stupeň se nevyhlašuje ani neodvolává- ten
nastává a zaniká. O vyhlášení (odvolání) povodňové aktivity informuje místní
povodňová komise neprodleně komisi obce s rozšířenou působností – kterou je
komise města s rozšířenou působností v České Lípě.
Směrodatné stavy pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou schváleny
schválením povodňového plánu, přičemž jsou závazné a obecně platné pro nižší
úrovně povodňových plánů.
Povodňová kniha:
Tajemník popřípadě některý člen MPK povede v průběhu povodně tzv.
povodňovou knihu, kde se zaznamenávají:
1) Přijaté a odeslané zprávy (znění, odesílatel, adresát, způsob převzetí, způsob
odeslání apod.)
2) Výsledky prohlídek před a po povodni.
3) Provedená opatření.
4) Datum, zapisovatel a podpis
Sídlo místní povodňové komise - Městský úřad v Mimoni, Mírová 120/III,
kancelář starosty města
telefon: 487 805 041
fax:
487 805 044

B4. Hlásná a hlídková služba, varování a předávání zpráv:
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další
účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším
nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik
a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných
profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve
spolupráci se správcem povodí.
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro
varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na
vodním toku, 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
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ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují
povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.
Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro
výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření.
Hlídkovou službu zřizují obce v době nebezpečí povodní především z řad
občanů.
Obec je povinna upozornit na nebezpečí povodně a nutnost provedení
protipovodňových opatření jednak obyvatelstvo obce, dále (varovat) sousední
obec níže na toku a rovněž i nejvíce ohrožené objekty
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B5. Místní povodňová komise při povodni- stupně PA.
I. stupeň PA
Stav bdělosti
Nastává při nebezpečí povodně( nevyhlašuje se) a zaniká, pominou-li
příčiny takového nebezpečí.
I. stupeň povodňové aktivity……. 90cm……….průtok 12,9m3/s
Za stav bdělosti se považují situace:
- vydání výstražné informace předpovědní povodňové služby
- nepříznivá meteorologická předpověď (srážky větší intenzity, náhlé tání,
náhlé oteplení při souvislých zámrzech toku…)
- nepříznivá místní klimatická, technická a jiná situace dle vlastního zjištění
- dosažení směrodatného vodního stavu pro I.SPA
- o nebezpečí povodně mohou též varovat:
- příslušné orgány na základě nepříznivé meteorologické předpovědi nebo
nepříznivé situace
- varování sousední obcí nebo správcem vodohospodářského díla nebo
vodního toku
- nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení
sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního
dohledu
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému
vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav,
odpovídající I.SPA na vybraném vodočtu.
Činnost MPK při I.SPA
1) Sledovat vodní stavy v hlásném profilu minimálně 2x denně – MěPo,
OVDZaŽP
2) Pěší lávka přes Ploučnici pod Letnou - SDH demontuje pole zábradlí při
výšce hladiny 105 cm naměřeného na místě vodočtu, zajistí uskladnění dílů a
uzavření lávky po dobu povodně.
3) Zahájit činnost hlídkové a hlásné služby, tj. sledovat vývoj povodňové
situace a zajišťovat údaje potřebné pro rozhodování MPK.
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II. stupeň PA
Stav pohotovosti
Vyhlašuje MPK když, nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Dále na základě údajů
hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo
na návrh správců vodních toků.
II. stupeň povodňové aktivity…… 120cm……… průtok 20,8m3/s
Za stav pohotovosti se považují situace:
- dosažení směrodatného vodního stavu pro II.SPA v hlásném profilu
- na základě údajů hlídkové služby, popř. zpráv předpovědní a hlásné
povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití
vody z koryta, popř. se voda z koryta již rozlévá a může působit škody
- při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla odvozeného
podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu
- při mimořádném vypouštění vody nebo nepříznivém odtoku z vodního díla,
které vyvolává umělou průtokovou vlnu, při kterém je dosažen stav
odpovídající II.SPA na vybraném vodočtu

Činnost MPK při II.SPA
1) Předseda MPK svolá členy povodňové komise
2) Předseda MPK provede vyhlášení stavu pohotovosti a podá informaci
do České Lípy na mobil: 602 951 777. Vzor pro vyhlášení je v PP
příloha D.
3) Sledovat vodní stavy v hlásném profilu minimálně 3x denně. – MěPO
4) Uvést síly a prostředky do stavu pohotovosti
a. SDH – připravit pytle s pískem, kontrola člunu, atd.
b. MěPo – kontrola baterek, pásky, natankovat atd.
5) V případě nezbytné potřeby vyzvat organizace a občany k plnění
všeobecných povinností při ochraně před povodněmi
a. Compag CZ, s.r.o. – Marek Šrám mobil: 737 248 852 –
autobus, kontejnery
b. VLS s.p., divize Mimoň – Ing. Dančáková Hana mobil:
736 528 955 – technika (auto s rukou)
6) Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně
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a. varování obyvatelstva viz. seznam v bodu A4
povodňového plánu
b. varováni pro stavby a objekty, které mohou být povodní
ohroženy viz. seznam v bodu A3 povodňového plánu
c. kontrola míst, staveb a objektů, které mohou ovlivnit
průběh povodně viz. seznam v bodu A2 povodňového
plánu
7) Zajistit pomoc správců vodních toků a správců vodohospodářských děl
při zabezpečovacích pracích – POH, Ing. Pavel Ziml mobil: 602 838
416
8) Předávat hlášení v souladu s PP
9) Předávat informace o průběhu povodně sousední obci Ralsko,
ohroženým objektům a na požádání povodňové komisi obce
s rozšířenou působností České Lípě.
10) Vést záznamy v povodňové knize
11) Věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace, provádět opatření ke
zmírnění průběhu povodně (zabezpečovací práce) a být v pohotovosti
pro případ dalšího zhoršení.
12) MPK rozhoduje dle vývoje situace
a. Voda postupně opadává – hladina vody klesne pod 120
cm na vodočtu a předseda MPK vyhlásí ukončení II.SPA
a MPK je rozpuštěna
b. Voda stoupá a předseda MPK vyhlásí III. povodňový
stupeň
Varování obyvatelstva:
- Městskou Policií
- Internet – oficiální stránky města (www.mestomimon.cz)
Sousední obec níže na toku: Obec Ralsko
- Ing. Miloš Tita, starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz
- Miloslav Tůma st., místostarosta, tel.: 487 898 126, e-mail:
mistostarosta@mestoralsko.cz
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III.stupeň PA
Stav ohrožení
Vyhlašuje MPK při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod,
ohrožení životů a majetku.
III. stupeň povodňové aktivity…….145cm……… průtok 28,5m3/s
Za stav ohrožení se považují situace:
- dosažení směrodatného vodního stavu pro III.SPA v hlásném profilu
- bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území
- vznik kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a
skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku
průlomové vlny
- mimořádné vypouštění nebo neřízený odtok z vodního díla, který vyvolává
umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající III.SPA na
vybraném vodočtu
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Činnost MPK při III.SPA
Předseda MPK provede vyhlášení stavu ohrožení a podá informaci do České
Lípy na mobil: 602 951 777. Vzor pro vyhlášení III. SPA je v PP příloha D.
Pravidelně a často sledovat vodní stavy v hlásném profilu podle potřeby
MPK
Předávat informace o průběhu povodně:
 sousední obci níže na toku (Ralsko),
 varování obyvatelstva viz. seznam v bodu A4 povodňového plánu
 varováni pro stavby a objekty, které mohou být povodní ohroženy viz.
seznam v bodu A3 povodňového plánu
 kontrola míst, staveb a objektů, které mohou ovlivnit průběh povodně viz.
seznam v bodu A2 povodňového plánu
 povodňové komisi obce s rozšířenou působností (Česká Lípa).
Kontrolovat zda byla v plném rozsahu splněna opatření uložená v době
vyhlášení stavu pohotovosti
Organizace a řízení záchranných prací k záchraně životů a majetku – rozvoz
pytlů s pískem – připravit člun, technika – SDH, VLS
Ochrana a evakuace obyvatelstva z území ohrožených nebo zaplavených
povodní – evakuovat do tělocvičny na Letné, kontaktní osoba pan Růžička,
mobil: 607857502
Péče o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu - hygienické
potřeby, jídlo – zajistí domov důchodců (Sociální služby města Mimoň, p.o.),
kontakt Ing. Jiří Tichý telefon: 487 864 669, 602 954 790
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8) Uzavření neprůjezdných lokalit, objízdné trasy - MěPo
9) Ochrana a zachraňování majetku za účinné spoluúčasti správce nemovitosti
10) Vedení záznamů v povodňové knize
11) Fotografická dokumentace, popřípadě videozáznam povodňové situace
12) Označení nejvýše dosažené hladiny vody
13) Pokles hladiny pod 145 cm – předseda MPK odvolá III.SPA. Vzor pro
odvoláni III. SPA je v PP příloha D.
14) V případě, že nastane situace, že MPK nebude schopna zajistit ochranu
před povodněmi, požádá povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení
ochrany před povodněmi (Česká Lípa, mobil: 602 951 777). Učiní o tom
zápis v povodňové knize.
Varování obyvatelstva:
- Siréna – SDH
- Místní rozhlas
- Městskou Policií
- prostřednictvím telefonu
Sousední obec níže na toku: Obec Ralsko
- Ing. Miloš Tita, starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz
- Miloslav Tůma st., místostarosta, tel.: 487 898 126, e-mail:
mistostarosta@mestoralsko.cz
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B6. Evidenční a dokumentační práce:
Po povodni – povodňový orgán zpracuje celkovou zprávu, kde vyhodnotí
povodňovou situaci včetně případných návrhů na potřebná opatření a zašle
povodňové komisi obce s rozšířenou působností.
Evidenční a dokumentační práce
1) Záznamy v povodňové knize
2) Označování nejvýše dosažené hladiny.
3) Foto, popřípadě video dokumentace povodňové situace.
4) Zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových
nátrží a průtrží hrází, nánosů a dalších projevů eroze.
5) Zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu
povodně.
6) Shromáždění údajů o odhalovaných nebo skutečných povodňových škodách.
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B7. Adresář a telefonní seznam důležitých účastníků povodňové
ochrany:
Název organizace:
Vodárny

Adresa:

Telefon, mobil:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Provoz Česká Lípa, Újezd 1400
Šorer Pavel, mistr provozu vodovodů
ČOV Mimoň

Hasičský sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa
Havlíčkova 426, Česká Lípa
Ohlašovna požáru
Ohlašovna požáru Mimoň I
Policie ČR

Okresní ředitelství PČR
Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa
Tísňové volání
Obvodní oddělení Mimoň, Mírová 129
Městská Policie Mimoň, Mírová 120

Záchranná
lék. služba
Nemocnice

Elektrárny
Plynárny

Zdravotnická záchranná služba

487 521 521
724 161 173
487 874 495
724 112 581
950 471 111
950 475 111
487 522 222
150
487 864 630
974 471 111
974 471 229
158
487 862 601
487 862 333
487 805 002
487 805 017
487 862 505
155

Nemocnice s poliklinikou č.Lípa, Purkyňova 1849 487 954 111
Nemocnice Pod Holým Vrchem v Č.Lípě
487 521 711
Poliklinika Mimoň
487 862 250
487 862 251
487 862 844
487 862 605
ČEZ Distribuce, a.s.
Dubická 2697, Česká Lípa
hlášení poruch
840 850 860
RWE Energie, a.s.
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Pohotovost plyn
1239
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Povodí Ohře

Povodí Ohře s.p. Chomutov, závod Terezín
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, ústředna
487 882 890
Ing. Tomáš Suchý, vedoucí provozu Česká Lípa
487 882 896
Ing. Pavel Ziml, vedoucí úseku Česká Lípa východ 487 882 894
602 838 416
Josef Kubín, hrázný VD Stráž pod Ralskem
487 851 109
dispečink
474 624 264
Odbor vodohospodář. dispečinku, s.p.Chomutov 474 636 306
Fax
474 624 200

ČHMÚ

Český hydrometeorolog. ústav Ústí n. L.-Kočkov 472 706 027
Regionální prognózní pracoviště
Operativní hydrologie-prognózy vodních stavů
472 706 045
Meteoprognóza
472 706 051

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí
1. máje 858/26, 460 07 Liberec III-Jeřáb
oddělení ochrany vod

485 340 888
485 106 186

KHS Libereckého kraje - Územní pracoviště
v České Lípě, ul. 5. května 813,
Česká Lípa

487 820 001
487 826 828
487 954 111

Městský úřad Městský úřad Mimoň, Mírová 120
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

487 805 001
487 805 020

Hygienik

Městský úřad MěÚ Ralsko, Kuřívody 701,Mimoň

487 898 121
487 898 124
- Ing. Miloš Tita, starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz
- Miloslav Tůma st., místostarosta, tel.: 487 898 126, e-mail:
mistostarosta@mestoralsko.cz
z
Obecní úřad

OÚ Pertoltice, Mimoň

487 862 656

Petr Selinger – předseda

602 451 536

Bc Martin Smolík

775 062 515

Radek Lupoměský

607 525 524

Vladislav Čermák

732 863 684
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Bc. Jaroslav Kučera

602 171 366

Stráž pod Ralskem
Spojovatelka

487 829 911

Starosta Mgr. Zdeněk Hlinčík

487 829 912

starosta@strazpr.cz

602 417 107

Místostarosta Mgr. Jiří Vaněk

487 829 913

mistostarosta@strazpr.cz

602 468 158

Noviny pod Ralskem – obecní úřad

487 863 129

Městský úřad Městský úřad Česká Lípa, T.G.Masaryka 1
Odbor životního prostředí

487 881 111
487 881 217

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností – Česká
Lípa
Telefon PK:
487 881 260
487 881 202
Krizový telefon:

602 951 777
725 062 464,
725 072 554

Telefon operační střed.:

487 881 260

487 881 202
Titul, jméno,
příjmení
Mgr. Romana
ŽATECKÁ

Funkce v PK
předseda

Pracoviště, pracovní
zařazení
Město Česká Lípa
starostka

Adresa bydliště
Železničářská 1478
Česká Lípa
470 01

Telefon, fax, mobil, e-mail
zaměstnání
487 881 202
487 521 888
fax: 487 881 177
733 251 953
zatecka@mucl.cz

domů
725 062 464 kr.
733 251 953

487 881 267
Alena

místo-

Město Česká Lípa

Hrnčířská 765/85

ŠAFRÁNKOVÁ

předseda

I.místostarostka

Česká Lípa
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fax: 487 881 177
733 251 954

733 251 954

470 01
Mgr. Juraj

místopředseda

RANINEC

Město Česká Lípa

Antonína Sovy 1716

II.místostarosta

Česká Lípa
470 01

safrankova@mucl.cz
487 881 260

725 072 554 kr.

fax: 487 881 177

731 435 014

731 435 014
raninec@mucl.cz

Kateřina
tajemník
KOVÁČOVÁ, DiS.

Město Česká Lípa
OŽP, referent VH

Východní 2608
Česká Lípa
470 01

Povodňová komise Liberecký kraj
tajemník PK
kontaktní centrum

487 881 135
fax: 487 881 177
602 951 777
kovacova@mucl.cz

602 951 777

606 700 772
485 226 111

Internetové adresy
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/
http://hydro.chmi.cz/hpps/
www.poh.cz
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C.Grafická část –
C1.Povodňový model Ploučnice Q 100 - Ploučnice v oblasti Srního Potoka
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C2. Povodňový model Ploučnice obr.č.3 - Panenský potok pod Pertoltickou a Ploučnice pod Letnou
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C3.Povodňový model Ploučnice obr.č. 4 - Ploučnice střed města až k jatkům
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C4.Povodňový model Ploučnice obr.č.5 - Ploučnice od lávky u jatek až k odkališti.
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C5. Evidenční list hlásného profilu
Popis umístění profilu :100 m od mostu u náměstí 1. Máje, pravý břeh

30

C6. Mapa Mimoně se zákresem míst, staveb a objektů, které mohou
ovlivnit průběh povodně
1) Pěší lávka přes Panenský
potok pod Pertoltickou ulicí
2)Jez na Panenském potoce
na pozemku paní Pražákové
Milady ppč 1195 kú
3) Písečný most přes
Panenský potok na Žitavské
ulici u Božího Hrobu
4)
Pěší
mostek
přes
Panenský potok V Lukách u
Korytenských.
5) Pěší lávka přes Ploučnici
pod Letnou
6) Zámecký most přes
Ploučnici
u
soutoku
Ploučnice a Panenského
potoka
7) Poštovní
Ploučnici

most

přes

8) Lávka pro pěší přes
Ploučnici u jatek.
9) Železniční
Ploučnici
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most

přes

D. Vyhlášení a odvolání SPA
D1. vyhlášení II. SPA

Povodňová komise města Mimoň
Vyhlášení stavu pohotovosti ve městě Mimoň podle § 78 odst. 3 písm. h) vodního zákona č. 254/2001
Sb.
Podle hlášení povodňové komise/městské policie města Mimoně dne __.__.____ v __:__ hod. bylo na
řece Ploučnici v profilu kategorie A 100 m od Zámeckého mostu u náměstí 1. máje (pravý břeh) v __:__
hod. dosaženo hodnot výšky hladiny 120 cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav
pohotovosti.
Proto Povodňová komise města Mimoň vyhlašuje dnes, t. j. __.__.____ v __:__ hod., stav pohotovosti
ve smyslu ustanovení § 78 odst.3 písm. h) vodního zákona č. 254/2001 Sb. pro město Mimoň.
Vyhlášení stavu pohotovosti bude telefonicky oznámeno obci s rozšířenou působností České Lípě.

V Mimoni dne __.__.____ v __:__ hod.

…………………….
Předseda
Povodňová komise
města Mimoň
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D2. Odvolání II. SPA

Povodňová komise města Mimoň
Odvolání stavu pohotovosti na území města Mimoně podle § 78 odst. 3 písm. h) vodního zákona
č. 254/2001 Sb.
Podle hlášení povodňové komise/městské policie města Mimoně dne __.__.____ v __:__ hod. bylo na
vodním toku Ploučnici v profilu kategorie A 100 m od Zámeckého mostu u náměstí 1. máje (pravý břeh)
v__:__ hod. dosaženo hodnot výšky hladiny, která je pod hodnotami rozhodnými pro vyhlášení II.
stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti.
Proto Povodňová komise města Mimoň odvolává dnes, t. j. __.__.____ v __:__ hod., stav pohotovosti
na řece Ploučnici, který byl vyhlášen dne __.__.____ v __:__ hod. pro město Mimoň .
Odvolání stavu pohotovosti bude telefonicky oznámeno obci s rozšířenou působností České Lípě.

V Mimoni dne __.__.____ v __:__ hod.

................................
Předseda
Povodňová komise
města Mimoň
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D3. vyhlášení III. SPA

Povodňová komise města Mimoň
Vyhlášení stavu pohotovosti ve městě Mimoň podle § 78 odst. 3 písm. h) vodního zákona č. 254/2001
Sb.
Podle hlášení povodňové komise/městské policie města Mimoně dne __.__.____ v __:__ hod. bylo na
řece Ploučnici v profilu kategorie A 100 m od Zámeckého mostu u náměstí 1. máje (pravý břeh) v __:__
hod. dosaženo hodnot výšky hladiny 120 cm, která odpovídá III. stupni povodňové aktivity - stav
ohrožení.
Proto Povodňová komise města Mimoň vyhlašuje dnes, t. j. __.__.____ v __:__ hod., stav ohrožení ve
smyslu ustanovení § 78 odst.3 písm. h) vodního zákona č. 254/2001 Sb. pro město Mimoň.
Vyhlášení stavu ohrožení bude telefonicky oznámeno obci s rozšířenou působností České Lípě.

V Mimoni dne __.__.____ v __:__ hod.

…………………….
Předseda
Povodňová komise
města Mimoň
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D4. Odvolání III SPA

Povodňová komise města Mimoň
Odvolání stavu pohotovosti na území města Mimoně podle § 78 odst. 3 písm. h) vodního zákona
č. 254/2001 Sb.
Podle hlášení povodňové komise/městské policie města Mimoně dne __.__.____ v __:__ hod. bylo na
vodním toku Ploučnici v profilu kategorie A 100 m od Zámeckého mostu u náměstí 1. máje (pravý břeh)
v__:__ hod. dosaženo hodnot výšky hladiny, která je pod hodnotami rozhodnými pro vyhlášení III.
stupni povodňové aktivity - stav ohrožení.
Proto Povodňová komise města Mimoň odvolává dnes, t. j. __.__.____ v __:__ hod., stav ohrožení na
řece Ploučnici, který byl vyhlášen dne __.__.____ v __:__ hod. pro město Mimoň .
Odvolání stavu ohrožení bude telefonicky oznámeno obci s rozšířenou působností České Lípě.

V Mimoni dne __.__.____ v __:__ hod.

................................
Předseda
Povodňová komise
města Mimoň
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Povodňový plán byl schválen na 6. zasedání Rady města Mimoň dne 21.2.2011 přijetím usnesení
R11/152.
Stanovisko správce povodí Povodí Ohře s.p. k povodňovému plánu ze dne 14.3.2011 zn. 0310011179/2011. PP byl doplněn dle stanoviska.
Povodňový plán byl schválen ORP Česká Lípa dne 7.4.2011, č.j. MUCL /37489/2011
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Aktualizace povodňového plánu Města Mimoně
Schváleno
dne

P.č.

Změna v PP

1

Aktualizace povodňové komise, upřesnění
funkcí
Aktualizace kontaktů
Aktualizace činností u III. SPA – evakuace obyv.
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Usnesení
rady č.j.

Podpis
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