9. TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY - OHROŽENÍ
(tento stav se vyhlašuje – provádí se opět varování fyzických a právnických osob)
K vyhlášení III. SPA použije Povodňová komise města Volary stejné nástroje jako v předchozím II.
SPA.
Poznámka - dochází ke stavu, kdy voda již vybřežuje ze svých přirozených koryt, je již
překročena retence rybníku. Voda se rozlévá a zaplavuje okolí, je ohroženo zdraví a životy lidí. Je
přímo ohrožen majetek občanů a města. Zemina je již zcela nasycena vodou a další se nevsakuje.
III. SPA se vyhlašuje – při dosažení limitních hodnot - zvýšení hladiny vody k červené značce
v pomocném hlásném profilu. Dochází k extravilánového splachu nad městem vzniká přívalová
povodeň ("blesková povodeň"). Na vodočetné lati Soumarský most byla dosažena limitní výška vodní
hladiny - 196 cm (ččervená značka)
Poznámka: předseda PK vyhlašuje 3.SPA a odvolává 2. a 3. SPA.
Hlavní úkoly a opatření III. stupně povodňové aktivity:
P.
č.

Úkol - opatření

Monitorovat stav hladin vody v tocích a rybníku. Zhodnotit situaci a vývoj
1 počasí, rychlost stoupání hladin (získat informace od - PK ORP Prachatice,
PK obce Lenora, ČHMÚ a dispečinku Povodí Vltavy, s.p.). Na základě
těchto informací vyhlásit III. SPA (využít přílohu 12.2.).
2 Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.
Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území
3
(ohrožených míst).
V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu)
4
vypnout hlavní přívody.
5
6
7
8
9
10
11

Plní - odpovídá
předseda PK +
povodňová
komise
PK
řidiči, PK
určený člen PK

Nebezpečně zatopené prostory, silnice nebo cesty označit viditelným
varováním.Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce PČR).
Odstraňovat naplavené předměty v kritických místech. Instalace
povodňových zábran.
Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami (ropné produkty,
barvy, hnojiva, atd. – informovat občany).
Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou
a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc).
Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů
a domácího zvířectva. Místo evakuace obyvatelstva je Hotelu Bobík.
Zajistit logistické zabezpečení - strava, ošacení.
Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha).
Průběžně informovat nadřízenou PK ORP Prachatice, v případě potřeby
požádat o pomoc.

12 Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.
Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).
13
Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.
14 Rozdělit služby členům PK – nepřetržitá činnost.
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