
42 

 

 

 

Příloha č. 1 Záplavová území v Košatce nad Odrou 

 

Přílohová část, Obrázek 1: Mapa záplavových území v Košatce nad Odrou Zdroj:[4] 
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Příloha č. 2 Záplavová území ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

 

Přílohová část, Obrázek 2: Mapa záplavových území ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Zdroj: [4]
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Příloha č. 3 Mapa hlásných profilů v ČR a ukázka hlásného profilu 

 

Přílohová část, Obrázek 3: Mapa hlásných profilů v ČR a ukázka hlásného profilu Zdroj:[20] 

 

Přílohová část, Obrázek 4: Ukázka vodoměrné stanice v hlásném profilu Zdroj:[21]  
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Příloha č. 4 Aktualizovaný povodňový plán obce Stará Ves nad Ondřejnicí         

Povodňový plán 

 

Pro území obce 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

Vypracoval: Mohyla Radek 

 

Datum aktualizace Duben 2013 

 

Správce vodních toků: Povodí Odry státní podnik 

 

Odborné stanovisko správce: …………………………………….. 
 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně: …………………………………….. 
 

Schválil …………………………………….. Dne …………………………………….. 
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Pojmy používané v povodňové ochraně 

Ochrana před povodněmi 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, 

životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při 

vyhlášení krizové situace krizovými plány.   

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke 

koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn 

organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při 

povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňové 

plány menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad 

potvrzuje příslušný povodňový orgán. 

 

Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím 

nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, které 

jsou: 

Stav bdělosti 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává 

tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti 

díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.  

Stav pohotovosti  

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje 

se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z 

hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.  
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Stav ohrožení  

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v 

záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových 

opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

Povodňové orgány obcí 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou 

komisi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce.  

Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a 

právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně 

před povodněmi.  

 Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou 

působností a ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před 

povodněmi: 

 potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) 

pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 

povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce, 

 zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci 

povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 

 provádějí povodňové prohlídky, 

 zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečení náhradních funkcí v území, 

 prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

 organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují 

varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím 

jednotného systému varování, 

 informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 

povodňový orgán obce s rozšířenou působností, 

 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 
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 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, 

 zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, 

zajišťují další záchranné práce, 

 zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují 

náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

 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, 

 vedou záznamy v povodňové knize. 

 

Organizace povodňové ochrany 

Organizace povodňové služby 

 Na úrovni obce Stará Ves nad Ondřejnicí (dále jen „obce“) zabezpečuje ochranu před 

povodněmi povodňová komise tj. Povodňová komise Stará Ves nad Ondřejnicí v návaznosti 

na povodňové komise sousedících obcí a povodňovou komisi města Ostravy, které je 

podřízena. 

 Povodňovou komisi obce Stará Ves nad Ondřejnicí jmenuje zastupitelstvo obce k 

plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi. 

 Povodňová komise obce Stará Ves nad Ondřejnicí ve svém obvodu připravuje, 

organizuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost všech složek povodňové ochrany. Pokud při 

povodni převezme řízení ochrany nadřízená povodňová komise tj. Povodňová komise města 

Ostravy, provádí povodňová komise obce Stará Ves nad Ondřejnicí vlastní opatření podle 

pokynu povodňové komise města Ostrava. 

 Povodňová komise může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu 

před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu. 

 Orgány státní správy, podnikatelé i občané jsou povinni povodňové komisi pomáhat 

při zajišťování ochrany před povodněmi. 
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Opatření k ochraně před povodněmi 

Preventivní opatření – povodňové prohlídky  

Povodňové prohlídky provádí v katastrálním území obce Stará Ves nad Ondřejnicí na 

řece Odře, Lubině a Ondřejnici členové povodňové komise Stará Ves nad Ondřejnicí. Pokud 

možno ve spolupráci se správcem vodního toku minimálně 1x ročně a po každé povodni. Při 

prohlídce zjišťují celkový stav koryta daných toků, překážky v toku a celkovou situaci v 

celé zátopové oblasti. Důraz by měl být kladen na stav vzrostlé vegetace, zejména stromů na 

březích z hlediska možnosti zachycení plovoucích předmětů a trosek při povodni a tím 

vytvoření bariér a zmenšení průtočného profilu řeky. 

O prohlídkách jsou vedeny protokoly, dle kterých jsou navrhována opatření, která jsou 

předkládána starostovi, vykonávajícímu funkci rady obce. Ten zadává provedení úprav v 

rozsahu jejich kompetencí, nebo informuje o závadách správce toku. 

 

Předpovědní a hlásné povodňové služby 

 Předpovědní povodňovou službu vykonává Český hydrometeorologický ústav 

ve spolupráci s povodňovými orgány, v podmínkách města Ostravy - Magistrát města 

Ostravy, který informuje povodňové orgány obce (Obecní úřad) o možnosti vzniku 

extrémních srážek, povodni a dalším nebezpečném vývoji. 

 Povodňová komise v průběhu povodně pak sleduje informace o meteorologické situaci 

v regionálních sdělovacích prostředcích a na internetu (www.chmi.cz, www.pod.cz). 

Hlásná povodňová služba pro řeku Odru, Lubinu a Ondřejnici je zajišťována nepřetržitě 

pomocí stálých předpovědních hlásných profilu ČHMÚ, nacházejících se v Petřvaldu, 

Brušperku a Bartošovicích. 

Hlásnou povodňovou službu pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí vykonávají členové 

povodňové komise ve spolupráci s JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí a JSDH Košatka nad 

Odrou. Úkolem hlásné služby obce je sledování povodňové situace na daných řekách.  

Tato je ve spojení s povodňovou komisí Města Ostravy, jejichž prostřednictvím 

spolupracuje s dalšími složkami IZS (integrovaný záchranný systém). 

Při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity a zahájení činnosti hlídkové služby se 

hlásná služba spojuje s hlídkovou. 
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Hlídková služba 

 Na území obce je zajištěno nepřetržité sledování průtoků vody a výšky hladiny všech 

toků. Jako doplněk automatického sledování vývoje povodňové situace nebo jako náhradu 

v případě poruchy je zajištěna hlídková služba. Hlídkovou službu provádí členové povodňové 

komise ve spolupráci s JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí. 

      

 

Stupně povodňové aktivity 

Jednotlivé stupně povodňové aktivity se vyhlašují na základě následujících informací: 

 dle informace MMO (magistrátu města Ostravy) - odboru ochrany životního prostředí 

o předpovídaných extrémních srážkách, nebo jiném povodňovém nebezpečí; 

 meteorologické předpovědi ve sdělovacích prostředcích; 

 na základě informací o aktuální situaci v povodí, získaných na internetových stránkách 

povodí Odry www.pod.cz; 

 sledování toku hlásnou a hlídkovou službou obce a občany Staré Vsi nad Ondřejnicí; 

 

Při hodnocení situace se vychází z následujících informací: 

 meteorologická předpověď (intenzivní srážky, prudké tání); 

 souvislé zamrzlý tok (vzdutí hladiny ledovými zátarasy); 

 informaci o nepříznivém vývoji situace na horních tocích řek Odry, Lubiny a 

Ondřejnice; 

 

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

I.SPA – stav bdělosti 

 nastává při dosažení uvedených hodnot na jednotlivých hlásných profilech viz 

organizační část povodňového plánu.                 . 

Činnost: 

 po přijetí informace o možném výskytu povodně dojde k informování všech členů 

povodňové komise v obci, rovněž tak členů hlásné a hlídkové služby; 

 ve spolupráci s PČR, MP a Ostravskými komunikacemi se zajistí uzavření obslužné 

komunikace okolo řeky Odry;  

 je vyhlášena pohotovost JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí a JSDH Košatka; 
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II.SPA – stav pohotovosti 

 vyhlašuje předseda povodňové komise obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Činnost: 

 předseda povodňové komise nebo jeho pověřený zástupce svolá k zasedání všechny 

členy povodňové komise; 

 členové povodňové komise se po obdržení informace o dosaženém II.SPA neprodleně 

dostaví na obecní úřad k zasedání povodňové komise; 

 po zahájení činnosti povodňové komise jsou členové hlásné služby zařazení do 

hlídkové služby, která přebírá její funkci v oblasti styku s občany; 

 v závislosti na prognóze vývoje jsou informovány firmy, které zajišťují techniku a 

materiál pro nasazení při povodni (viz. Organizační část) 

 povodňová komise obce na základě informací povodňových hlídek vyhodnocuje 

situaci a organizuje příslušná opatření; 

 povodňové hlídky kontrolují v minimálně 3. hodinových intervalech stav 

protipovodňových hrází, průtočnost profilu a průsaky vody štěrkovým podložím pod 

protipovodňovými hrázemi na pozemcích na závětrné straně hrází; 

 podle vývoje situace povodňová komise vyhlásí trvalé sledování kritických úseků za 

přítomnosti JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí a JSDH Košatka; 

 ve spolupráci s MP, PČR a Ostravskými komunikacemi se zajistí uzavření 

přístupových komunikací na protipovodňovou hráz pro veřejnost 

 

Spojení mezi povodňovou komisí SMO, integrovaným záchranným systémem a povodňovou 

komisí obce je telefonické, pomocí elektronické pošty, v případě potřeby osobní na zasedání 

povodňové komise SMO. Obdobný způsob spojení je zajištěn mezi povodňovou komisí obce 

a hasičskou zbrojnicí, kde je umístěna jednotka sboru dobrovolných hasičů. Povodňové 

hlídky jsou vybaveny mobilními telefony a radiostanicemi JSDH. 

 

III.SPA – stav ohrožení 

 vyhlašuje předseda povodňové komise obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Činnost: 

 povodňové hlídky monitorují trvale stav protipovodňových hrází a průtočnost profilu, 

průběžně informují povodňovou komisi obce o změnách; 
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 povodňové hlídky zaznamenávají průběh stavu hladiny, stoupá - kulminuje - klesá v 

závislosti na čase; 

 povodňová komise po posouzení situace a zejména při nepříznivé prognóze vývoje 

povodňové situace vyhlašuje stav evakuace a zajišťuje pro postižené občany dočasné 

ubytování, stravování, lékařskou službu a zabezpečení majetku postižených, případnou 

evakuaci provádí obecní úřad ve spolupráci s JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí a JSDH 

Košatka na základě rozhodnutí povodňové komise; 

 povodňová komise zajišťuje při zatopení komunikaci ve spolupráci z policiemi jejich 

uzavření, požaduje vypnutí el. energie a uzavření ohrožených úseků plynového  

a vodovodního systému. V případě poruchy vodovodního systému zabezpečuje 

zásobování obyvatel pitnou vodou; 

Spojení je zajištěno jako u 2 stupně povodňové aktivity. 

 

Způsob vyžádání pomoci při povodni  

Předseda povodňové komise obce v případě potřeby požádá o pomoc nadřízenou povodňovou 

komisi.  Komunikace může být zajištěna pomocí tísňových telefonních linek a techniky JSDH 

Stará Ves nad Ondřejnicí nebo JSDH Košatka.  

 

 

Informační zabezpečení, evidence, dokumentace 

Varovná opatření 

Obyvatelé obce jsou o vývoji povodňové situace informováni na webových stránkách obce 

www.stara-ves.cz případně podle závažnosti prognózované povodňové situace písemnými 

materiály do vývěsných skříněk informačních tabulí a soukromých poštovních schránek a za 

pomocí místního rozhlasu. Případná evakuace je vyhlášena pomocí systému elektronických 

sirén, které jsou instalovány na budově hasičské zbrojnice (signálem všeobecná výstraha). 

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirén po dobu 140 sekund, doplněným o verbální 

informaci, upřesňující druh ohrožení,  a o vyhlášení evakuace. V případě nutnosti budou 

občané informováni pomocí rozhlasových zařízení z vozidel IZS. 
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Evidenční a dokumentační práce 

Evidenční a dokumentační práce jsou prováděny za účelem objektivního záznamu o průběhu 

povodní a ostatních souvisejících okolnostech. 

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména: 

 záznamy v povodňové knize; 

 evidence vývoje stavu hladin vodního toku; 

 evidence povodňových hlídek, jejich nasazení a střídání; 

 výsledky povodňových prohlídek (s důrazem na stav břehů či protipovodňových hrází, 

náplavy či nánosy, ledové bariéry apod.); 

 údaje o škodách, nákladech na přijatá opatření či úrazech; 

 doslovná znění přijatých zpráv s uvedením jejich pramene, způsob a doba převzetí 

(telefonát, fax, elektronická pošta); 

 doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a 

doby odeslání; 

 obsah příkazů; 

 popis provedených opatření; 

 fotografická dokumentace vývoje povodní;  

Zápisy do povodňové knihy provádějí osoby pověřené, které zápis podepisují. 

 

 

Evakuační plán  

 Evakuace obyvatel Staré Vsi na Ondřejnicí je při povodňovém ohrožení základním 

způsobem jejich ochrany. Evakuaci budou pravděpodobně podléhat osoby, které se budou 

nacházet v záplavových územích, s výjimkou pracovníků, řídících evakuaci nebo 

provádějících jinou neodkladnou práci.  

 

 Způsob vyhlášení evakuace 

 Evakuace se zpravidla vyhlašuje při překročení III.SPA s přihlédnutím k nepříznivé 

prognóze povodňové situace, jako je například rychlost stoupání hladiny, předpoklad 

kulminace nebezpečí protržení hráze, nepříznivá meteorologická předpověď apod.  

Vlastní vyhlášení evakuace provede IBC elektronickou sirénou s doplňkovým slovním 

údajem o jejím vyhlášení, dále budou do vyhlášení zapojeny vozidla SDH a policie 

s rozhlasovým zařízením.  
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 Pokyn k vyhlášení evakuace dá předseda povodňové komise obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí po dohodě s nadřízenou povodňovou komisí. V této fázi končí samovolná 

evakuace obyvatel a probíhá výhradně evakuace řízená povodňovou komisí obce. Po 

vyhlášení evakuace přesune své stanoviště povodňová komise Občané, kteří se evakuovali 

samovolně, jsou o této skutečnosti a místě pobytu povinni podat zprávu povodňové komisi. 

Její povinností je informovat veřejnost o aktuálních styčných telefonních číslech. 

 

 Všechny evakuované osoby musí být v těchto lokalitách zaevidovány členem 

povodňové komise a poté dopraveny do místa nouzového ubytování. Další opatření 

nouzového ubytování se budou řešit ve spolupráci s povodňovou komisí obce s rozšířenou 

působností, Ostravy. 

 

Činnost složek při evakuaci 

 Předseda povodňové komise obce nařizuje na základě rozhodnutí PK provedení 

evakuace. Povodňová komise obce řídí průběh evakuace, dále zajišťuje spolu s nadřízenou 

povodňovou komisí dopravní prostředky, nouzové ubytování pro předpokládaný počet 

evakuovaných obyvatel, kteří si nebudou schopni zajistit ubytování vlastními silami. Rovněž 

tak spolupracuje s Policií ČR a městskou policií na uzavření městského obvodu pro veškerou 

dopravu a ostrahu majetku v evakuační zóně. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zajišťuje spolu ze složkami IZS evakuaci občanů 

z evakuační zóny a plní další úkoly dle požadavků povodňové komise městského obvodu. 
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Povodňový plán 

Věcná část 

 Řeka Ondřejnice 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu při 

jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Ondřejnice Brušperk 190 220 260 23,9 31,9 45,6 C 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  23,8 37,2 58,5 77,3 98,1 129 155 

   

 Řeka Lubina 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu 

při jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní 

tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Lubina Petřvald 100 150 180 36,2 68,03 104 A 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  41,3 63,2 99,5 131 168 223 269 

   

 Řeka Odra 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu při 

jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní 

tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Odra Bartošovice 380 400 420 52,8 74 114 C 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  79 110 157 196 239 299 349 

   



56 

 

Organizační část 

Dopravní prostředky a mechanismy 

Majitel / Druh Počet Stanoviště tel. číslo 

Grygar Jiří - Catterpillar 428C bagr  1x Stará Ves n. O. Na Závodí 322 602 561 354 

Buchta David - JCB Bagr 3CX 1x Košatka n. O. Oderská 116 606 932 294 

SDH Košatka Ford Transit  1x Košatka n. O. Oderská 130 732 964 404 

OÚ Stará Ves n.O. - Dacia Logan 1x Stará Ves n. O. Školní 38 604 242 613 

OÚ Stará Ves n.O - Traktor 1x Stará Ves n. O. Školní 38 604 242 613 

SDH Stará Ves - Zásahové vozidlo 

Renault CAS 16 1x Stará Ves n. O. D. Růží 12 603 835 410 

 

Materiál pro záchranné práce 

Firma / Materiál Množství Místo uskladnění tel. číslo 

Stavebniny Felix - Písek  podle množství na skladě Stará Ves n. O. Brušperská 118 602 580 133 

 

Povodňová komise obce 

Stanoviště OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23  

Funkce Jméno Bydliště tel. 

předseda Ing. Dalibor Dvořák Stará Ves n. O. Mlýnská 75 602 583 029 

1. místopředseda Mgr. Jaromír Chvostek Stará Ves n. O. Dukelská 398 725 700 876 

2. místopředseda Jaroslav Dorotík Stará Ves n. O. Nad Zámkem 260 604 242 613 

člen David Galásek  Stará Ves n. O. Dukelská 514 607 611 084 

člen Marek Harabiš Stará Ves n. O. Brušperská 496 603 835 410 

člen Rostislav Venclík Košatka n. Odrou Staroveská 124 732 964 404 

 

Pracovní štáb povodňové komise obce 

Stanoviště OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23    

Funkce Jméno Bydliště tel. 

vedoucí Jarmila Zezulková Stará Ves n. O. Mlýnská 70 725 705 722 

zástupce Jana Kučová  Stará Ves n. O. Brušperská 490 739 228 649 

člen Bronislava Pavlosková Stará Ves n. O. Dukelská 463   

 

Správce toků 

  Adresa a dosažitelnost 

Organizace Povodí Odry, státní podnik 

Telefonní číslo 596 612 222 
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Spojení 

  Funkce (jméno) tel. 

tel. mimo pracovní 

dobu 

Centrální hasičská 

stanice HZS Ústředna  950 730 311 950 730 311 

SDH OÚ Velitel SDH/David Galásek  607611084 607 611 084 

HZS 150 

 Policie 158 

 

Zdravotnická pomoc 155 
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 Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava 

Funkce v komisi Jméno Funkce na 

pracovišti 

Pracoviště 

telefon 

Předseda PK Ostrava Ing. KAJNAR Petr primátor SMO MMO     

596 118 827 

599 443 131 

fax: 596 118 861 

místo-předseda PK 

Ostrava 

plk. Ing. VLČEK 

Vladimír, Ph.D. 

ředitel Územního 

odboru Ostrava, 

HZS MSK 

HZS MSK 950 730 300 

  602 748 348 

delegát Povodí Odry Ing. ONDREJČEK 

Jan 

vedoucí VHP 

Ostrava 

Povodí Odry, státní 

podnik 

596 237 121 

602 522 167 

  

člen PK Ostrava Ing. MADEJ Dalibor náměstek primátora 

SMO 

MMO 

596 138 320 

599 443 331 

fax: 596 118 865 

člen PK Ostrava Ing. Bc. VALERIÁN 

Pavel, Ph.D. 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

MMO 

599 445 513 

599 442 306 

fax: 599 443 026     

člen PK Ostrava mjr. Ing. MALÝ Petr vedoucí oddělení 

náboru 

Krajské vojenské 

velitelství Ostrava 

973 487 783 

724 463 919 

  

člen PK Ostrava Ing. TROJÁKOVÁ 

Marcela 

vedoucí odboru 

kanceláře primátora 

MMO 

MMO 

559 443 488 

602 589 079 

  

člen PK Ostrava plk. Mgr. Bc. 

DOČEKAL René 

ředitel PČR MŘ 

Ostrava 

Policie ČR 

974 725 220 

602 438 378 
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člen PK Ostrava MVDr. MUDRA 

Radim 

vedoucí pracovník KHS MSK 

595 138 122 

602 547 058 

člen PK Ostrava plk. Ing. NĚMČÍK 

Jiří 

ředitel odboru 

operačního řízení, 

HZS MSK 

HZS MSK 950 739 201 

  724 186 270 

     

 

   

    Funkce v komisi Jméno Funkce na 

pracovišti 

Pracoviště 

telefon 

člen PK Ostrava Mgr. Bc. HARAZIM 

Zdeněk 

ředitel Městská policie 

Ostrava 

MP Ostrava 596 635 839 

  606 664 666 

člen PK Ostrava BÍNA Antonín výrobní Ostravské 

komunikace, a.s. 

náměstek 595 621 201 

  724 149 163 

člen PK Ostrava Ing. GEBAUER 

Pavel 

provozní Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

náměstek 597 401 201 

  602 781 244 

člen PK Ostrava Ing. KUTÝ David výrobní ředitel OVaK a.s. 

597 475 144 

595 152 144 

607 501 590 

             platná od 15.8. 2012
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 Povodňová komise městského obvodu Stará Bělá k 1.1.2012 

funkce 

v komisi  

Jméno funkce na 

pracovišti 

pracoviště bydliště 

telefon telefon 

          

předseda Ing. Josef 

Holáň 

starosta  ÚMOb Stará Bělá  Na Úžině 227  

599 424 103  Ostrava-Stará Bělá 

725 75  50 15  59 676 95 62 

jholan@starabela.cz    

místo-

předseda 

Mgr. 

Michal 

Hořínek 

místostarosta Krajský úřad  Předpolní 8/731  

Moravskoslezského 

kraje  

Ostrava-Stará Bělá 

POR-oddělní právní 605 104 721  

595 622 575  michalhorinek@seznam.cz  

tajemník  Ing. 

Martin 

Blahut 

zaměstnanec 

odboru výstavby   

ÚMOb Stará Bělá Povětronní 8/880  

599 424 102  Ostrava-Stará Bělá 

724 960 700  723 641 512  

mblahut@starabela.cz    

člen PK  Ing. Pavel 

Folta 

člen obvodního 

zastupitelstva 

Charita sv.Alexandra Lyčkova 1/201  

Holvekova 28/651 Ostrava-Stará Bělá 

O.-Kunčičky 603 841 946  

  p.folta@centum.cz  

člen PK  Libor 

Urban 

Starosta sboru 

dobrovolných 

hasičů 

Vítkovice Mitrovická 295/35  

Doprava a.s. Ostrava-Stará Bělá 

1. Máje 603 937 130 

724 219 790   

člen PK  Stanislav 

Kokeš 

člen obvodní 

rady 

AGRO Na Mlýnoze 25a  

59 676 90 25 Ostrava-Stará Bělá 

59 676 90 31 59 676 94 74 

  602 871 728 

člen PK  Ladislav 

Dlouhý 

tajemník ÚMOb ÚMOb Stará Bělá Pasičky 4 

599 424 104 Ostrava-Stará Bělá 

723 430 698 59 676 95 90 

ldlouhy@starabela.cz    
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člen PK  Petr 

Blahut 

velitel JSDH 

Stará Bělá 

HZS MSK  Povětronní 8/880  

Ostrava – Poruba Ostrava-Stará Bělá 

  728 948 832 

 

 Povodňová komise městského obvodu Proskovice k 1.1.2011 

Funkce 

v povodňové komisi 

Jméno  Funkce na 

pracovišti 

Pracoviště  Bydliště  

a příjmení telefon telefon 

předseda 
Mgr. Marie 

Matějová starostka MOb 

Úřad MOb 

Proskovice Staroveská  

599 424 304 25/203,  

724 190 780 

O-

Proskovice 

  724 190 780 

místopředseda 
Ing. Zdeněk 

Dvorský 

místostarosta 

MOb 605 227 240 

Světlovská  

53/282, 

O-

Proskovice 

605 227 240 

tajemník 
Bc. Miloslava 

Vidličková tajemnice ÚMOb 

Úřad MOb 

Proskovice 

Na 

Pastvinách  

599 424 301 35/121, 

604 226 139 

O-

Proskovice 

  604 226 139 

člen PK Václav Sojka živnostník 602 715 725 

Na Smyčce  

6/301, 

O-

Proskovice 

602 715 725 

člen PK Pavel Matěj živnostník 604 724 641 

Staroveská  

84/27, 

O-

Proskovice 

596 768 146 

604 724 641 

 

 

člen PK David Michálek zaměstnanec 732 606 383 

Na 

Pastvinách  

10/138, 
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O-

Proskovice 

732 606 383 

 

 

Grafická část 

 

Mapa evakuačních cest a předpokládaných ohrožených  území ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí v ulicích Slepá, Ve Vrbí a Rynek. 
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Mapa evakuačních cest a předpokládaných ohrožených území v Košatce nad Odrou 

v ulicích Na Vrbanisku a Vojenská. 
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Mapa záplavových území v Košatce nad Odrou 
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Mapa záplavových území ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

 


