10. HLAVNÍ ČINNOST PO POVODNI
-

-

-

-

po poklesu (opadnutí) velké vody odvolá povodňová komise III. a II. SPA
(stejným způsobem jako v předchozích případech dochází k vyrozumívání právnických
a fyzických osob – využít možný vzor 12.3. v příloze)
při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví
a bezpečnost
odčerpávat vodu ze zatopených studní a sklepů silami hasičů (případně požádat o pomoc
sousední SDH nebo právnické osoby - Technické služby, Energetické služby města Volary)
v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci
nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např.
zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola
kvalifikovaným pracovníkem, stejné opatření se týká plynových rozvodů a spotřebičů v
nemovitostech,
provedení dokumentačních prací způsobených škod, vzhled po povodni (fotodokumentace,
popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody)
informovat nadřízenou PK, případně požádat o pomoc při odstraňování následků po povodni

zahájit odstraňování škod, odvoz odpadu a provedení dezinfekce všech zaplavených
obytných prostor
- provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní

-

rukavice a holínky
umýt savem nebo
saponátem

Je potřeba si uvědomit, že nedodržováním
hygienických zásad může v případě vzniku
záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení
zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu
na životní prostředí a majetek!
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Hlavní úkoly a opatření po povodni:
P.č.

Úkol - opatření

1

Zjistit způsobené škody na majetku města v celém katastrálním území
Průběžně provádět evidenční a dokumentační činnost
(viz bod 11 tohoto plánu).

2

Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, úklidu komunikací.

3

V nemovitostech a objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové
práce, odvoz odpadu.

4

Všechen zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé
prostranství.

5
6
7
8

Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a nechat
schnout.
Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat
schnout.
Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře, zaplavené elektrické
zásuvky, krabice, rozvodné skříně. Obdobné opatření provést u plynových
spotřebičů.
Zabezpečit vysoušecí techniku pro vytopené nemovitosti (pomoc od PK
ORP).

Plní - odpovídá
PK
PK, určené osoby,
Technické služby
vlastníci + SDH,
Technické služby
určené osoby
určené osoby
vlastníci + Hasiči
určené osoby
určený člen PK

9

Pomocí proudové vody odstranit vrstvy usazeného bahna.

vlastníci + Hasiči

10

Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob.

vlastníci

11

Zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů.

vlastníci,
PK+ PČR

12

Zpracovat jednoduchý harmonogram postupu prací na ošetření použitého
materiálu a techniky.

velitel hasičů

13

Informace nadřízené PK ORP o odstraňování následků povodně (případně
vyžádat požádat o pomoc).

předseda PK

14

Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.

zapisovatelka

15

Připravit se na zpracování Zprávy o povodni (§76 vodního zákona).
Zpracovanou zprávu předložit MěÚ Prachatice do třech měsíců (osnova
zprávy je uvedena v příloze).
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určený člen PK a
předseda PK

