8. DRUHÝ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY - POHOTOVOST
(tento stav se vyhlašuje – provádí se varování fyzických a právnických osob)
Poznámka - II. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta (koryto) vodních toků jsou naplněna po
břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody.

II. SPA se vyhlašuje v době, kdy hladina vody dosáhla stanovených limitních stavů.
V pomocném hlásném profilu na Volarském p. dosáhla voda žluté značky. Ze svahů nad
městem začíná místy voda stékat, půda začíná být nasycena vodou (nebezpečí přívalové
povodně).
Na vodočetné lati Soumarský most byla dosažena limitní výška vodní hladiny - 135 cm (žžlutá ).
Časový plán při vyrozumění povodňové komise :
Čas Č
Popis činnosti
Č+0
Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni
do Č +10 min Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy
v Č + 10 min
Vyrozuměný člen PK neprodleně vyrozumí ostatní členy PK
v Č + 30 min
Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK
Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – Povodňová
komise města Volary!

Hlavní úkoly a opatření II. stupně povodňové aktivity:
P.
č.

Úkol – opatření

Svolat celou PK města Volary. Prověřit telefonické spojení s nadřízenou
PK ORP a PK obce Lenora. Zjistit vývoj povodňové situace a prognózu
1
(informace pomocí internetu - ČHMÚ, Povodí Vltavy,s.p., - vývoj a
prognózu počasí).
2
3

4

5
6
7

Odvoz zaparkovaných vozidel v blízkosti vodních toků.
Monitorovat kritická místa.
Průběžně sledovat aktuální stavy hladin vodních toků a Pivovarského
rybníku (pokračovat v manipulaci vodní hladiny).
Na základě prověřených zpráv vyhlásit II.stupeň povodňové aktivity –
varovat fyzické a právnické osoby (viz.část 3 tohoto plánu a příloha
12.2.). Pro varování použít – telefon, odeslání SMS, osobní sdělení spojkami (vždy ve dvojici s písemným záznamem o vyrozumění –
provedené vyrozumění zapsat do povodňové knihy!).
V případě, že bylo dosaženo povodňových stavů na ř. Teplá Vltava v
hlásném profilu Lenora okamžitě informovat kempy AMK Volary +
chataře o zjištěném stavu.
Poučit vybrané pracovníky o bezpečnosti práce při povodni.
Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc
vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší, atd.).

8 Informovat nadřízenou PK ORP Prachatice o provedených opatření.
9 Průběžně vést záznamy do povodňové knihy.
10 Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).
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SDH, hlídková
služba,
vlastníci vozidel
hlásná služba
vlastníci VD
předseda PK
a povodňová
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