Povodňový plán města Horní Slavkov
PŘEHLED ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ
POVODŇOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY

Povodňová linka MÚ H.Slavkov 724180759, 724796727
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Rozhodujícím kriteriem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je údaj
z nově vybudovaného lokálního varovného systému Svazku Hornoslavkovsko –
hlásné profily kategorie C na Stoce v Krásně a Horním Slavkově a srážkoměr na
budově Městského úřadu Horní Slavkov.
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PRVNÍ STUPEŇ - STAV BDĚLOSTI
Hlídková služba MÚ sleduje počáteční nárůst a informuje předsedu a celou PK. Je
zahájena činnost hlásné povodňové služby – vyrozumění občanů města, MÚ Loket,
ORP Sokolov, dispečink Povodí Ohře, s.p.
DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI
Při dosažení této hodnoty svolává předseda PK členy povodňové komise. Komise
vyrozumí občany, MÚ Loket, ORP Sokolov (ORP vyrozumí KOPIS HZS KV),
dispečink Povodí Ohře, s.p., ředitele 2. ZŠ a lékaře.
Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce – v případě negativní
prognózy je zahájeno pytlování a další zabezpečovací práce u ohrožených objektů.
TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku
v záplavovém území. Komise vyrozumí občany města, MÚ Loket, dispečink Povodí
Ohře, s.p., ORP Sokolov (ORP vyrozumí KOPIS).
Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce, nebo evakuace.
Hlídková služba sleduje stav kritických mostních objektů, aby nedošlo k nápěchům a
nečekanému vybřežení toků.

On-line data hlásného profilu Stoka - Krásno a Horní Slavkov
a data srážkoměru Horní Slavkov

http://dvt-info.cz/WEB_krkv/DVT_main/

V případě Evakuace:
 Evakuované osoby budou ubytovány 2. ZŠ Horní Slavkov (Školní 786).
 Stravování evakuovaných osob bude zajištěno ve školní jídelně 2. ZŠ.
S evakuací drobného hospodářského zvířectva se nepočítá.
 Materiálové vybavení pro zabezpečovací a záchranné práce je uloženo
v prostorách Městského úřadu a JSDH. Pokyn k nasazení vybavení vydá
předseda nebo místopředseda PK, případně KOPIS HZS.
 Hygienickou a zdravotní péči zajistí smluvní praktický lékař, uvedený na
portálu města.
 Nouzové zásobování vodou bude řešeno s VaK, a.s. a dle konkrétní situace.
Informace o umístění cisteren bude vyvěšena na stránkách města a vyhlášena
rozhlasem.
 Náhradní dopravní spojení bude upřesněno dle situace a po dohodě s PČR a
KSÚS KK.

Důležité odkazy
V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno dále využívat
následující internetové zdroje informací:
Počasí ČHMÚ
Meteopressonline
Německé radary
Polské radary
Rakouské radary

http://pocasi.chmi.cz
http://www.meteopress.cz/
http://www.wetteronline.de/regenradar
http://pogodynka.pl/polska/radary
http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

Zprávy a výstrahy ČHMÚ včetně on-line dat srážkoměrů a hlásných profilů lze sledovat
na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby.
Stránky také obsahují Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance) – model
definující dle odhadu nasycení území vodou potenciálně rizikové úhrny srážky za
danou dobu – 1,3,6 hodin - http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php

Důležité kontakty
Policie ČR
Obvodní oddělení
ČEZ
innogy
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
Krajská hygienická
stanice Sokolov
Krajská veterinární
správa K. Vary

974 376 720
352 688 333
Zákaznická linka – 840 840 840
Poruchová linka – 800 850 860
Zákaznická linka – 800 113 335
Pohotovost plyn - 1239
Centrální ústředna – 359 010 111
Dispečink – 800 101 047, 359 010 420
Oddělení hygieny obecné a komunální - 355 328 244
Oddělení protiepidemické - 355 328 262
353 449 026, 353 565 502
720 995 208

