
Povodňová komise města Český Krumlov 
 
 

Rada města Český Krumlov na základě vodního zákona zřídila povodňovou 
komisi města Český Krumlov (dále jen „povodňová komise“). Povodňová komise řídí 
a zabezpečuje ochranu před povodněmi. 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; 
• řízení, organizaci a kontrolu činnosti ostatních účastníků ochrany 

před povodněmi. 
 

Povodňová komise je podřízena povodňové komisi obce z rozšířenou 
působností a při své činnosti se řídí povodňovým plánem města Český Krumlov. 

 
 

 
Povodňová komise na území města Český Krumlov v rámci zabezpečení úkolů 
při ochraně před povodněmi 

• potvrzuje 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 města Český 
Krumlov; 

• zpracovává povodňový plán města Český Krumlov a předkládá jej k 
odbornému stanovisku správci povodí Vltavy, v případě drobných vodních 
toků správci těchto vodních toků; 

• provádí povodňové prohlídky; 
• zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečení náhradních funkcí na území města Český Krumlov; 
• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňového plánu města 

Český Krumlov; 
• organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečuje varování právnických a fyzických osob na území města Český 
Krumlov s využitím jednotného systému varování; 

• informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové komise sousedních 
obcí a povodňovou komisi obce s rozšířenou působností; 

• vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity na území města Český 
Krumlov; 

• organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi 
podle povodňového plánu města Český Krumlov a v případě potřeby 
vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc; 

• zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování 
evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce; 

• zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, 
organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce 
na území města Český Krumlov; 



• provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, 
zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni 
povodňové komisi obce s rozšířenou působností; 

• vede záznamy v povodňové knize; 
• vyzývá orgány státní správy a jiné orgány a ty jsou povinny jí pomáhat. 

 
 

Povodňová komise v době povodně 
• může činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před 

povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových 
plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené 
osoby; 

• je oprávněna za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací 
vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů; 

• může požádat povodňovou komisi obce z rozšířenou působností o převzetí 
řízení v případě, že není schopna vlastními silami tuto ochranu zajistit; 

• v případě převzetí řízení povodňovou komisi obce z rozšířenou působností 
povodňová komise zůstává dále činná, provádí na území města Český 
Krumlov opatření podle povodňového plánu města Český Krumlov v 
koordinaci s povodňovou komisí obce z rozšířenou působností nebo podle 
její pokynů; 

• pokud dojde k vyhlášení krizového stavu přejímá řízení ochrany před 
povodněmi krizový štáb města Český Krumlov. 

 
 
 Viz § 77 a § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 


