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Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti fyzických osob 
(dle normy TNV 75 2931 Ministerstva životního prostředí) 

 

Titulní list 
Povodňový plán nemovitosti ……………. 
Vlastník nemovitosti…………….. 
Obec ………………. 

Správní obvod  obce s rozšířenou působností ……………… 
Vodní tok ………….. 

Správce vodního toku ………… 
 

Vypracoval:............…………… 
datum (měsíc, rok) ……………. 
 
 
Schválil........................................................................ 
dne ...........č.j...................s platností do ...................…. 
 

Záznamy o provedené aktualizaci 

věcná část 

důvod aktualizace podpis zpracovatele  datum podpis provozovatele datum 

     

     

     

organizační část 

předmět aktualizace podpis zpracovatele  datum podpis provozovatele datum 
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Věcná část 

Základní hydrologické údaje: 

Tok Q100 (m3/s) Průtok při největší známé  

povodni Qmax (m3/s) 

Značka hladiny při největší známé povodni (m n.m.)  

    

Umístění nemovitosti adresa, stručný popis lokality 

Stupně povodňové aktivity rozhodný vodočet hlásné služby (místo) 

 I. stupeň PA – stav na vodočtu 

II. stupeň PA – stav na vodočtu 

III. stupeň PA – stav na vodočtu 

pomocný vodočet v obci (místo)  

 I. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu 

II. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu 

III. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu 

Činnost při dosažení  stupně PA  vyhlášený stupeň PA 

I. 

II. 

III. 

Rozsah ohrožení nemovitosti  

Rozmístění hlavních uzávěrů médium místo uzávěru 
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Ústupové cesty z objektu   

Nutnost vyžádání pomoci  činnost, předpokládaný počet osob: 

Organizační část 

Povodňová komise obce Stanoviště 

funkce: jméno pracoviště tel. bydliště tel. 

Předseda    .  

1. místopředseda      

2. místopředseda      

Člen      

Člen      

Člen      

Trvale bydlící osoby Jméno příjmení rok narození nutnost poskytnutí pomoci 

    

    

    

Spojení vlastník nemovitosti, tel. 

 

další kontaktní osoba, tel. 

 

Domácí zvířata, které bude 

nutno evakuovat 

Druh počet kusů 
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Grafická část 
Mapa vhodného měřítka (1:5000, 2880, 2000), do které se vyznačí: 

– nemovitost 

– evakuační trasy 
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