
 

Činnost členů povodňové komise 
Povodňový orgán obce Cvikov ve svém obvodu v rámci zabezpečení úkolu 

při ochraně před povodněmi plní zejména tyto úkoly: 
 

• potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánu vlastníku (uživatelů) 
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území, nebo zhoršují průběh 
povodně (viz vodní zákon, § 71 odst. 4) s povodňovým plánem obce Cvikov, 

• zpracovává povodňový plán obce Cvikov a předkládá ho k odbornému stanovisku 
správci toku (Povodí Ohře, s.p.) 

• provádí min. 1x ročně v souladu s vodním zákonem povodňové prohlídky (viz § 72, 
odst. 1 – 3)  

• zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací 
a zabezpečovacích náhradních funkcí v obvodě obce Cvikov v souladu s ustanovením 
vodního zákona (viz § 75, odst. 1 – 3) 

• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle zpracovaného PP obce Cvikov 
• informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí dále 

po toku (Velenice a Zákupy) a povodňový orgán ORP Nový Bor 
• vyhlašuje a odvolává SPA v rámci svého území 
• organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi 

podle zpracovaného PP obce Cvikov a v případě potřeby vyžaduje od orgánu, 
právnických a fyzických osob osobní nebo věcnou pomoc 

• zabezpečuje evakuaci a návrat osob, dočasné ubytování a stravování evakuovaných 
osob ze svého správního obvodu, zajišťuje další záchranné práce ve prospěch 
obyvatelstva, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené 
funkce na svém území 

• provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod ve svém 
• správním území, zjišťuje účelnost přijatých a provedených opatření a podává zprávu 

o povodni (viz vodní zákon, § 76, odst 1-4) povodňovému orgánu ORP nový Bor 
• vede záznamy v Povodňové knize obce Cvikov 

 
 
Činnost místní povodňové komise  

 

Činnost povodňové komise při prvním povodňovém stupni (1. SPA „ Bdělost “) 
 
Činnost předsedy povodňové komise 
- seznámí se s dokumentací povodňového plánu města 
- provede s tajemníkem povodňové komise povodňovou prohlídku pravého i levého břehu  
  Boberského potoka a Svitávky ve správní oblasti městských částí 
- vyhodnotí zjištěný stav při prohlídce a přijme nezbytná opatření 
 
Činnost místopředsedy povodňové komise 
- seznámí se s dokumentací povodňového plánu města 
- v nepřítomnosti předsedy povodňové komise města zajišťuje plnění jeho úkolů 
- připravuje informativní zprávy pro obyvatelstvo o povodňové situaci na Boberském potoce 

a Svitávce 
 
 



 

Činnost tajemníka povodňové komise 
- seznámí se s dokumentací povodňového plánu města Cvikov 
- telefonicky prověří dosažitelnost členů městské povodňové komise 
- aktivuje činnost povodňové hlásné a hlídkové služby 
- upřesní s členy hlídkové služby jednotlivé trasy hlídek a stanoví intervaly obchůzek  
  jednotlivých tras 
- naváže telefonický kontakt s předsedy povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice 

u Cvikova, OÚ Velenice, OÚ Zákupy a ORP Nový Bor a vyhlásí první stupeň povodňové  
  aktivity (1. SPA) 
- 1x denně informuje tajemníky povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice u Cvikova, OÚ  
  Velenice, OÚ Zákupy a ORP Nový Bor o současné situaci a předpokládaném vývoji 

na Boberském potoce a Svitávce 
- plní další úkoly, které mu stanoví předseda povodňové komise města 
- provádí zápisy do povodňové knihy města 
 
Činnost povodňové komise při druhém povodňovém stupni (2. SPA „ Pohotovost “) 

 
Povodňová komise města se svolá při druhém stupni povodňové aktivity (2. SPA 

"POHOTOVOST"). Stanoviště povodňové komise – Městský úřad Cvikov, Náměstí 
Osvobození 63, 471 54 Cvikov. V případě vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU“ přebírá řízení 
organizace povodňové ochrany krizový štáb města Nový Bor 

 
Činnost předsedy povodňové komise 
- po zvážení vývoje povodňové situace zajistí svolání povodňové komise města 
- ověří si dosažitelnost členů povodňové komise 
- informuje povodňovou komisi města o vyhlášených opatřeních povodňové komise města 
  Nový Bor 
- na základě vyhodnocení předpovědi, stanoví jednotlivým členům komise odpovědnost za: 
a) řízení povodňové hlídkové služby 
b) stanovení hranice záplav a ohrožených prostorů při dosažení stupňů povodňové aktivity 
c) vyhodnocení možného počtu evakuovaných obyvatel a způsobu jejich evakuace 
d) určení místa pro evakuační středisko a prověření možnosti ubytování evakuovaných 
e) přípravu a zveřejňování informací pro obyvatelstvo o situaci na území města a místních 
    částí Cvikov, Lindava a Svitava a vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity 
 
Činnost místopředsedy povodňové komise 
- v nepřítomnosti předsedy povodňové komise města zajišťuje plnění jeho úkolů a řídí činnost 
  povodňové komise v případě jejího svolání 
- připravuje informativní zprávy o povodňové situaci na Boberském potoce a Svitávce 

a zajistí vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity (2. SPA) pro obyvatelstvo města    
  Cvikov a místních částí Lindava a Svitava 
- poskytuje sdělovacím prostředkům informace z jednání povodňové komise města 
- v období mezi zasedáním povodňové komise města ověřuje situaci na předpokládaných, 
  povodní ohrožených místech a kontroluje plnění úkolů jednotlivých členů povodňové   
  komise 
- informuje a předkládá návrhy povodňové komisi města, k řešení situace 
- plní další úkoly, které mu stanoví předseda povodňové komise města 
 
 



 

Činnost tajemníka povodňové komise 
- informuje povodňovou komisi města o současné situaci a předpokládaném vývoji 

na Boberském potoce a Svitávce 
- nahlásí tajemníkovi městské povodňové komise Nový Bor dosažení pohotovosti povodňové 
  komise města Cvikov a upřesní telefonní spojení do místa zasedání povodňové komise 
- vyrozumí tajemníky povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice u Cvikova, OÚ  
  Velenice, OÚ Zákupy a ORP Nový Bor o vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity  
  (2. SPA) a dohovoří s nimi další způsoby vyrozumívání. 
- 1x denně informuje tajemníky povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice u Cvikova, 

OÚ Velenice, OÚ Zákupy a ORP Nový Bor o současné situaci a předpokládaném vývoji na  
  Boberském potoce a Svitávce 
- provádí zápisy do povodňové knihy města 
- pořizuje zápis o jednání a důležitých rozhodnutí povodňové komise 
- plní další úkoly, které mu stanoví předseda povodňové komise města 
 
Činnost povodňové komise při třetím povodňovém stupni (3. SPA „ Ohrožení “) 
 
Činnost předsedy povodňové komise: 
- uloží svolání povodňové komise města 
- stanoví četnost a hodinu zasedání povodňové komise 
- informuje povodňovou komisi města o vyhlášených opatřeních povodňové komise města 
  Nový Bor 
- na základě rozhodnutí povodňové komise: 
a) uloží příslušnému členu povodňové komise zřízení evakuačního střediska 
b) uloží příslušnému členu povodňové komise organizovat z ohrožených území města 
a místních částí evakuaci obyvatel 
 
Činnost místopředsedy povodňové komise 
- v nepřítomnosti předsedy povodňové komise města zajišťuje plnění jeho úkolů a řídí 
  činnost povodňové komise 
- připravuje informativní zprávy o povodňové situaci na Boberském potoce a Svitávce 

a zajistí vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity (3. SPA) pro obyvatelstvo města 
Cvikov     

  a místních částí Lindava a Svitava 
- v případě potřeby organizuje nasazení potřebných dopravních a mechanizačních prostředků 
- informuje a předkládá návrhy povodňové komisi města, k řešení situace 
- plní další úkoly, které mu stanoví předseda povodňové komise města 
 
Činnost tajemníka povodňové komise 
- na základě rozhodnutí předsedy povodňové komise zajistí její svolání 
- seznámí povodňovou komisi města se současnou situací a s předpokládaným vývojem 

na Boberském potoce a Svitávce 
- vyrozumí tajemníky povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice u Cvikova, OÚ Velenice,  
  OÚ Zákupy a ORP Nový Bor o vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity (3. SPA) 

a dohovoří s nimi další způsoby vyrozumívání. 
- 1x denně zasílá informace tajemníkům povodňových komisí OÚ Svor, OÚ Kunratice 

u Cvikova, OÚ Velenice, OÚ Zákupy a ORP Nový Bor o současné situaci 
a předpokládaném vývoji na Boberském potoce a řece Svitávce 

- provádí zápisy do povodňové knihy města 
- pořizuje zápis o jednání a důležitých rozhodnutí povodňové komise 
- plní další úkoly, které mu stanoví předseda povodňové komise města 




