
MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
 

 

  

 
Opatření pro řešení krizových situací 

 
Preambule 

 
Krizová situace nebo také krizový stav je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, 
nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, 
majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Cílem tohoto dokumentu je 
upravit postup krizových orgánů města Bakov nad Jizerou při krizovém stavu, ale také při 
ostatních mimořádných událostech, které mohou mít pouze lokální význam. 
 

Pojem Krizová situace 
 

Krizovou situací se rozumí: 
 
1. Stav nebezpečí  
Vyhlašuje   Hejtman kraje  
Důvod  jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, 

nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 
prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není 
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného systému,  

Území  celý kraj nebo jeho část,  
Doba trvání  nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády),  
 

Viz § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
2. Nouzový stav  
Vyhlašuje  Vláda České republiky, popřípadě předseda vlády,  
Důvod v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, 

nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, 
zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost,  

Území celý stát nebo jen omezené území státu,  
Doba trvání nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu 

ČR),  
 

Viz čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
3. Stav ohrožení státu  
Vyhlašuje  Parlament České republiky na návrh Vlády ČR,  
Důvod je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo území celistvost státu 

anebo jeho demokratické základy,  
Území celý stát nebo jen omezené území státu,  
Doba trvání není omezeno.  
 

Viz čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4.Válečný stav  
Vyhlašuje  Parlament České republiky 
Důvod je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní 

závazky o společné obraně proti napadení,  
Území celý stát,  
Doba trvání není omezeno.  
 

Viz čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
5. Živelní pohromy a jiné mimořádné události lokálního významu 
Důvod ohrožují-li povětrnostní vlivy a obdobné události majetek či zdraví občanů,  
Území město Bakov nad Jizerou a jeho spádové obce,  
Doba trvání  není omezeno. 
 
 Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
případně jiné mimořádné události lokálního významu, zejména vichřice, povodně, požáry, 
epidemie.  
 

Orgány krizového řízení 
 

1. starostka města Bakov nad Jizerou 
- svolává stálý krizový štáb v případě projednávání preventivních opatření 
- svolává stálý krizový štáb v případě nastalé krizové situace 

2. stálý krizový štáb 
- zajišťuje připravenost správního obvodu města Bakov nad Jizerou a přijímá 

preventivní opatření 
- projednává zásadní záležitosti týkající se krizových situací a přijímá krizový plán 
- svolává pracovní krizový štáb 
- koordinuje záchranné a likvidační práce 
- seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení 

3. pracovní krizový štáb 
- projednává podmínky konkrétní krizové situace a rozpracovává jednotlivé úkoly 

krizového plánu 
- provádí záchranné a likvidační práce 
- přijímá nápravná opatření 

 
 
Pracovní krizový štáb může být kdykoliv operativně rozšířen o další osoby, a to např. z oblasti 
zdravotnictví, školství, technických oblastí. 
 

Svolání stálého krizového štábu v případě krizové situace 
 

� Stálý krizový štáb operativně svolává starostka města Bakov nad Jizerou, 
� stálý krizový štáb musí být svolán bez prodlení poté, co je známa informace o mimořádné 

situaci, 
� členové stálého krizového štábu se bez zbytečného odkladu setkají na MěÚ Bakov nad 

Jizerou, pokud to mimořádná situace nevylučuje, 
� stálý krizový štáb rozhodne o prvotních záchranných opatřeních, svolá pracovní krizový 

štáb, 
� po celou dobu krizové situace stálý krizový štáb koordinuje záchranné a likvidační práce, 

zajišťuje poskytování informací. 
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Analýza připravenosti města Bakov nad Jizerou při řešení krizové situace 

 
Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků a práva a 
povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se 
zajištěním obrany České republiky řeší  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vyhodnocení současného stavu 
 
1.  Vyhlášení poplachu či krizového stavu 
 
K vyhlášení poplachu či krizového stavu slouží: 
 
a)  Tři sirény civilní obrany (dále jen: „CO“),  které jsou umístěné v Bakově nad Jizerou, a to na 

budově sokolovny  v Boleslavské ulici a u restaurace  „Na Rychtě“ na Trenčíně a na budově 
Radnice na Mírovém náměstí. 

     Spouštění je možné provést jak centrálně z některého z center CO řízených státem, tak ručně 
z místa. 

b)  Jedna siréna  CO v obci Malá Bělá, která se nachází na  budově občanského výboru (bývalá     
samoobsluha). Spouštění je možné provést jak centrálně z některého z center CO řízených 
státem, tak ručně z místa. 

c)  K vyhlášení poplachu a poskytnutí informací slouží místní rozhlas. 
d)  V případě  potřeby   je možné použít  i rozhlasové zařízení umístěné v hasičském voze  města 

Bakov nad Jizerou, dále rozhlasové zařízení umístěné ve vozidle Městské policie Bakov nad 
Jizerou a megafon, který je uložený na  MěÚ.  

 
Telefonní  spojení na jednotlivé občanské výbory: 
       
Místní část Příjmení, jméno Telefonní  číslo Poznámka 
    
Malá Bělá Šnajdrová Alena 326771609 SuS Mn. Hradiště 
 Bartoníčková M. 326781829 privat 
Buda Mgr.Eva Ernestová 326781632 privat 
Horka Řeřichová Jiřina 326781489 privat 
Chudoplesy    Říhová Alena  326781088 privat 
Podhradí Ing. Pálka  Josef 326781631 privat 
Zvířetice Ludmila Kvapilová 326781100 privat 
 
Seznam ohlašoven požárů ve městě a jeho místních částech: 
 
Místní část Příjmení, jméno Adresa Telefonní číslo 
Bakov nad Jizerou Městský úřad Mírové nám. 208 32781500 
Bakov nad Jizerou Grünwald Václav Žižkova 97 32781196 
Bakov nad Jizerou   rest. „ Zastávka“ Boleslavská 226 32781177 
Bakov - Trenčín Olšáková Helena Boleslavská 715 32781743 
Malá Bělá Šplíchal Václav Malá Bělá 78  32781840 
Malá Bělá                 Šverma Petr Malá Bělá. 187 32781417 
Buda  Mgr.Eva Ernestová Buda 14 32781632 
Horka Řeřichová Jiřina Horka 26 32781489 
Chudoplesy Říhová Alena Chudoplesy 15 32781088 
Podhradí                  Ing. Josef Pálka Podhradí 30              32781631 
Zvířetice Kvapil Eduard Zvířetice 32 32781100 
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2. Vybavení obyvatel osobními prostředky civilní ochrany: 
 
Město Bakov nad Jizerou mělo podle evidence obyvatel MěÚ Bakov nad Jizerou ke dni 1.1.2011 
včetně všech místních částí 4.698 obyvatel. 
 
Věková struktura obyvatel: 
  I. kategorie  0   - 14                
 II. kategorie  15 – 59                 
III. kategorie  60 a více                   
 
I.  věková kategorie představuje děti předškolního věku a děti ve věku základní povinné 
školní docházky : 
a) počet dětí  předškolních                                                          
b) počet dětí v  MŠ    max. kapacita 180 dětí 
c) počet dětí v  ZŠ    max. kapacita 460 dětí 
 
II. v ěková kategorie představuje studenty, žáky odborných škol a osoby a další osoby 
v produktivním věku. 
 
III.  v ěková kategorie představuje především poživatele některé z forem důchodu. 
 
Město, resp. stát je povinen zabezpečit ochranné prostředky pro kategorii I a)  a  III.  
Státní prostředky CO (masky, dětské vaky, ochranné roušky, brašny, apod.) pro město jsou 
uskladněny ve skladu CO v čp. 12 Mírovém náměstí, Bakov nad Jizerou (tzv. Prusíkovna) a 
evidovány na správním odboru městského úřadu Bakov nad Jizerou. 
 
Záznamy o jejich předání do evidence města jsou z roku 1980,  ochranné prostředky jsou však 
zřejmě starší. 
 
Z inventárního soupisu  počtu zabezpečovaných osob, plánovaného  a skladovaného množství 
materiálu CO  zpracovaného OkÚ Mladá   Boleslav – referátem obrany  ke   dni 31. 12. 2001  (je  
součástí tohoto rozboru jako příloha č. 2)  vyplývá, že počet lícnic (masek) jak dětských, tak 
dospělých je ve městě postačují pro věkovou kategorii  I a)  a  III., nejsou k nim však ochranné 
filtry – viz tabulka. 
 

Kategorie osob Počet osob Počet  masek Počet filtr ů Stav 

I. a) 147 154 0 nevyhovující 

II. 2 935 0 0 nevyhovující  

III. 889 1 059 0 nevyhovující 

 
Kategorie I. b) - MŠ  a  I. c) - ZŠ má ochranné prostředky uskladněny  přímo ve školských 
zařízeních, k maskám však taktéž  nejsou ochranné filtry. 
 
Tento nevyhovující stav platí i pro kategorii II., neboť pro tuto část obyvatel nejsou ve městě 
zajištěny  vůbec žádné ochranné prostředky. 
 
3.  Vybavení ochrannými kryty a úkryty: 
 
Dle sdělení referátu obrany Okresního úřadu Mladá Boleslav není ve městě žádný tlakový kryt. 
 
V případě nutnosti by měly být ve městě vybudovány protiradiační úkryty. 
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Z posledního záznamu v dokumentaci z 31. 8. 1991  je zřejmé, že úkryty by měly být vybudovány  
převážně v rodinných domech a zařízeních města. 
 
Z §§ 29 až 32 zákona č.  240/2000 Sb. vyplývá, že právnické, podnikající fyzické a následně i 
fyzické osoby  jsou v případě vyhlášení krizového stavu  povinny strpět  omezení vyplývající 
z krizových opatření nařízených  orgány krizového řízení pod sankcemi, proto by orgán krizového 
řízení měl právo nařídit vybudování krytů i rodinných domech a různých organizacích.  
 
Z šetření mezi obyvatelstvem je zřejmé, že není o možnostech zřízení protiradiačních  krytů ve 
městě informováno. 
 
4. Zajištění obyvatelstva náhradním ubytováním 
 
Jako náhradní ubytování by pro obyvatele města mohlo sloužit:  
a)   mateřská škola             celoročně                                                  (vybavená) 
b)   ubytovací zařízení ve městě vytipovaná okresním úřadem         (vybavená) 
c)   prostory v sokolovně, domě mládeže, radnici, hasičské zbrojnici a dalších městských 
      zařízeních ( nevybavené ). 
d)   prostor volnočasového areálu             v letní sezóně          (vybavené sociálním zařízením) 
 
Pro potřeby naléhavých situací  je dále  na půdě v ZŠ uloženo 50 nových kovových nemocničních 
lůžek (bez matrací). 
 
5. Zajištění obyvatelstva potravinami, léky, vodou a ostatními životními potřebami  
 
Zajištění obyvatelstva potravinami, vodou, léky a ostatními životními potřebami není zatím 
žádným městským plánem řešeno,  nutno řešit ve spolupráci s krizovým štábem CO ORP Mladá 
Boleslav.  
 
6. Zajištění náhradních zdrojů el. energie 
 
V případě potřeby je možné využít elektrocentrálu SDH Bakov nad Jizerou. 
 
7. Vybavení města motorovými vozidly a prostředky  
 
V současné době město disponuje níže uvedenými  vlastními motorovými prostředky, které jsou 
všechny v řádném technickém stavu a byly by v případě potřeby provozuschopné: 
pracovní plošina Mercedes                                       MBA 23-14                r.v.       1996 
speciální automobil Magma ( multicar)                    MBA 17-46                r.v.       1995 
speciální automobil Magma ( multicar)                    MBA 45-33                r.v.       2000 
speciální automobil Magma ( multicar)                    3S4  3712                   r.v.       2004 
universální nakladač UNC 080                                                                     r.v.       1998 
traktor HORAL                                                         MB 55-28                   r.v.       1986 
spec. požární vůz AVIA 30                                       MB 39-89                  r.v.       1978 
spec. pož. vůz TATRA 805 ( repasovaný)                MBA 46-50                r.v.       1987 
osobní automobil Škoda Felicia                                MBK 48-79                r.v.       1997 
osobní automobil Škoda Fabia 1,2                            3S0 9749                    r.v.        2003 
Škoda Octavia            9S5 7067  r.v.  2009 
Ford Fusion            8S4 7336  r.v. 2008 
Motocykl Kawasaki                       3S9 526  r.v. 2005 
Skútr Peugeot             3S5 779  r.v. 2006 
Vybavení SDH Bakov nad Jizerou: 
 
1 ks PPS 12             
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2 ks elektrocentrála  
3 ks plovoucí čerpadla  (Kawasaki, 2x Honda) 
3 ks motorová pila   
1 ks kompresor        
3 ks dýchací přístroj  + 4 lahve 
1 ks rozbrušovací pila  el.   
1 ks kalové čerpadlo   
5 ks raftová loď Dingy    
5 ks radiostanice 
1 ks přetlaková ventilace (PAPIN)    
1 ks hydraulické nůžky 1x 
1 ks vyprošťovací jednotka (el. nůžky) 
1 ks ruční pumpa 
 
Návrh na opatření 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že  je třeba k jednotlivým bodům rozboru  přijmout opatření 
k nápravě stavu a v souvislosti s tímto spolupracovat s ORP, tj. s Magistrátem města Mladá 
Boleslav. 
 
Přílohy :  
 
1) telefonní seznam  pro případ krizových situací  
2) prostředky CO vedené u města 
3) plán ukrytí   
4) přehled základních údajů pro potřeby krizového plánu 

 
 

Plán požárních opatření pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 
 

Součástí dokumentace požární ochrany města je v souladu s ustanovením § 16 nařízení vlády č. 
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, a v souladu s § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární 
ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.  
 
K zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu musí 
v každém období přijmout město Bakov nad Jizerou veškerá vhodná opatření, aby vytvořilo 
podmínky pro účinnou ochranu majetku, ochranu života a zdraví občanů před požáry a také pro 
poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pro období stavu 
ohrožení státu a válečného stavu. 
 
Při zajišťování těchto úkolů musí město úzce spolupracovat s celým Integrovaným záchranným 
systémem České republiky, se všemi jeho složkami, a to podle plánů jeho jednotlivých složek. 
Úzká spolupráce v při řešení mimořádných situací musí být s Magistrátem města Mladá Boleslav, 
jakožto s obcí s pověřeným obecním úřadem, která má zpracovaný pro tyto případy krizový plán.  

 
 
 
 
 
 

Seznam členů jednotky SDH 
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Povodňový plán 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Tento povodňový plán je vydán jako souhrn organizačních a technických opatření v souladu s § 
71, odst. 3, pís. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů. Upravuje základní práva a povinnosti města Bakova nad Jizerou a 
občanů při prevenci před povodněmi, při povodni a likvidaci jejich následků. 
Povodňový plán byl digitalizován v září 2011 a je k dispozici na adrese: http://dpp.mb-net.cz 

 
II. 

Potenciální zdroje povodňového nebezpečí 
 

1. Potenciálním zdrojem povodňového nebezpečí jsou: 
Vodní toky: 
• vodní tok Jizery (č. hydrologického pořadí 1-05-03-008), ve správě Povodí Labe Hradec 

Králové v k. ú. Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí, 
• vodní tok Kněžmostky (č. hydrologického pořadí 1-05-02-037), ve správě Povodí Labe 

Hradec Králové v k.ú. Bakov nad Jizerou (Trenčín). 
 
Vodohospodářská díla - jezy: 
• pohyblivý jez klapkový Bakov nad Jizerou, ve správě Povodí Labe Hradec Králové. 
 
 

III. 

Dvořák Štěpán  Boleslavská 677, Bakov n.J. 
velitel 
jednotky  

Vlasta Bohumil  
Komenského sady 244, Bakov 
nad Jiz. 

velitel 
družstva  

Pelech Jan 
Komenského sady 244, Bakov 
nad Jiz. 

velitel 
družstva  

Grünwald Václav Žižkova  1976, Bakov n.J. technik 

Nedvěd Josef   Žižkova 92, Bakov  n.J. strojník 

Zeman Jan Krátká 1079, Bakov n.J. strojník 

Šimon Stanislav Konečná 779, Bakov  n.J. strojník  

Hanuš Milan 5. května 700 člen 

Šlégl Vladimír  Malá Bělá 63 člen  

Horejš Jiří  Pionýrů  932, Bakov n.J. člen 

Baranovič Jan Tyršova , Bakov n.J. člen 

Honc Dalibor Brigádnická 810, Bakov n.J. člen 

Kertész Jan  Pražská 735 člen 

Šplíchal Václav Malá Bělá 78, Bakov n.J. člen 
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Rozsah ohrožení povodněmi 
 

1. Vodní tok řeky Jizery ohrožuje zaplavením pozemky luk a polí od zátoku "Ostrov" do 
zátoku "Rybní Důl". Dochází k zaplavení zemědělských pozemků v k.ú. Podhradí. Dále k 
zaplavení sklepů a studní u domů po levé straně silnice v Podhradí. Zaplavením je ohrožena 
komunikace II. třídy č. 276 spojující Bakov nad Jizerou a Malou Bělou ve správě SÚS 
Mnichovo Hradiště. 

 
 

2.      Bezprostřední ohrožení obytných prostor je u těchto domů: 
čp.  32  (Karel Šimon, Plužná 57, Plužná)  
čp.  35  (ČSCHDZ Bakov nad Jiz.) 
čp.  38  (Marie Ondřasinová) 
čp.  45  (Věra Pajkrtová) 
čp.  46  (Petr Mičian) 
čp.  70  (Martin Potoček) 
čp.  143  (Jiří Ondřasina) 
čp.  216  (Michal Carska). 

 
 

IV. 
Směrodatné povodňové stavy 

 
1. Směrodatné povodňové stavy vodního toku Jizera:  
� vodočet Železný Brod  říční km  99 

 
I. stupeň povodňové aktivity stav bdělosti  - 220 cm 
II. stupeň povodňové aktivity stav pohotovosti  - 310 cm 
III. stupeň povodňové aktivity stav ohrožení  - 370 cm. 
 
Pro okres Mladá Boleslav důležitý vodní stav  - 270 cm. 
 

� elektrárna Bakov n. J.     říční km 49 
 

I. stupeň povodňové aktivity stav bdělosti  - 480 cm 
II. stupeň povodňové aktivity stav pohotovosti  - 510 cm 
III. stupeň povodňové aktivity stav ohrožení  - 540 cm. 
 

2. Směrodatné povodňové stavy pro tok Kněžmostky budou vycházet z místních podmínek. 
 
3. První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí (dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech, náhlé tání, srážky 
větší intenzity, souvislé zámrzy toku a pod.). 

 
 Při tomto stupni je zpravidla zahajována činnost hlásné, povodňové a hlídkové 

služby. 
 
Druhý stupeň (stav pohotovosti) nastává v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové 
služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, při čemž se za povodeň považuje: 
a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech, 
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém  hrozí jeho vylití z 

koryta, které může způsobit škody, 
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém  se voda z koryta již 

rozlévá a může způsobit škody, 
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d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu  ledů, případně 
vlivem vytvoření ledových bariér, 

e) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají 
umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající druhému stupni 
povodňové aktivity na vybraném vodočtu, 

f) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla  odvozený podle hodnocení 
sledovaných jevů a skutečností v rámci technicko - bezpečnostního dohledu. 

 
 Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle 
možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového 
plánu. 

 
Třetí stupeň (stav ohrožení) nastává při: 
a) dosažení určitého stavu na vybraných místech, 
b) bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území, 
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního 

dohledu při dosažení kritických  hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí 
havárie  díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny, 

d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla,  které vyvolávají 
umělou průtokovou vlnu, při které je  dosažen stav odpovídající třetímu stupni 
povodňové aktivity  na vybraném vodočtu. 

 
 Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. 

 
 

V. 
Řízení ochrany před povodněmi 

 
1. Rada města Bakova nad Jizerou zřídila v souladu s § 78 odst. 1, zák. č. 254/2001 Sb., o 

vodách, povodňovou komisi. 
 
2. Předsedou povodňové komise je v souladu s § 78 odst. 1, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, 

starosta města. 
 
3. Ochranu před povodněmi na území města Bakova nad Jizerou zajišťuje povodňová komise 

v tomto složení: 
 

Funkce v  
komisi Titul, jméno a příjmení Pracoviště Funkce  Adresa bydliště 

předseda Mgr. Janan Štěpánová MěÚ Bakov n.J. starostka města Slunečná 1116, Bakov n. J. 

1. místopředseda Václav Grünwald MěÚ Bakov n.J. místostarosta Žižkova 1076, Bakov n.J. 

    
HZS, Ml. 
Boleslav 

strojník JSDH   

2. místopředseda Mgr. Lenka Koucká MěÚ Bakov n.J. tajemnice MěÚ   

člen Štěpán Dvořák 
Škoda,Ml. 
Boleslav 

velitel JSDH Pionýrů 932, Bakov n.J. 

člen Jiřina Horejšová ZŠ Bakov n.J. jednatel SDH Pionýrů 932, Bakov n.J. 

člen Milan Hanuš Pila Rečkov starosta SDH 5.května 700 , Bakov n.J. 

člen Magdalena Bulířová MěÚ Bakov n.J. vedoucí SO Družstevní 1041, Bakov n.J. 
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člen Václav Janda MěÚ Bakov n.J. zást.ved.OS města 
Nad Stráněmi 1099, Bakov 
n.J. 

člen Ing. Blanka Pálková důchodkyně   Podhradí 30, Bakov n.J. 

V případě krizového řízení: 

člen MUDr. Přemysl Dvořák 
Zdravotní 
středisko, Bakov 
n.J. 

praktický lékař Linkova 59, Bakov n.J. 

          

člen Mgr. Zdeňka Dlasková ZŠ Bakov n.J. ředitelka ZŠ Polní 588, Bakov n.J. 

člen Dagmar Vlastová MŠ Bakov n.J. ředitelka MŠ Palackého 312, Bakov n.J. 

 
4. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností, tj. 

Povodňové komisi města Mladá Boleslav (§ 78 odst. 2, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách). 
Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise Středočeského kraje, 
provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů krajské povodňové komise. 

 
VI. 

Organizace povodňové ochrany 
 

1. Povodňová komise se svolává při stavu pohotovosti a ve svém územním obvodu v rámci 
zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi: 
a) potvrzuje 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, 

b) zpracovává povodňový plán obce a předkládá jej k odbornému stanovisku správci 
povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 

c) provádí povodňové prohlídky, 
d) zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečení náhradních funkcí v území, 
e) prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 
f) organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s 
využitím jednotného systému varování, 

g) informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 
povodňový orgán obce s rozšířenou působností, 

h) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 
i) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňového plánu a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických 
osob osobní a věcnou pomoc, 

j) zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, 
zajišťuje další záchranné práce, 

k) zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje 
náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

l) provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje 
účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce 
s rozšířenou působností, 

m) vede záznamy v povodňové knize. 
Povodňová kniha je uložena na městském úřadě místopředsedy povodňové komise, 
který do ní provádí příslušné záznamy. 
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2. Úkoly jednotlivým účastníkům zajišťujících ochranu před povodněmi ukládá starosta města, 
jako předseda povodňové komise, dle aktuálního stavu ohrožení a kontroluje jejich plnění. 

 
 

VII. 
Ochrana před povodněmi 

 
1. Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl ve vodních tocích, 

jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni 
činit opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, 
společnosti a na životním prostředí nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo 
následků v rozsahu rozhodnutí povodňové komise. 

 
2. K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své 

pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a 
záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně 
životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63, odst. 3 zák. 
č. 254/2001 Sb.,). Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, 
má nárok na její náhradu (§ 63, odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb.,) 

 
3. V době nebezpečí povodně a v době povodně jsou orgány, organizace a občané na příkaz 

příslušných povodňových orgánů povinni zejména: 
a) poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné 

potřebné prostředky, 
b) odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, 
c) trpět odstraňování staveb nebo jejich části anebo porostu, 
d) zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k 

ochraně před povodněmi. 
 
4. Povodňové orgány ukládají povinnosti podle odstavce 1 jen v nevyhnutelně potřebném 

rozsahu. 
 
 
 

VIII. 
Náhrada škody způsobené opatřeními prováděnými k ochraně před povodněmi 

 
1. Obce, okresní úřady a ministerstva hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, 

opatření nebo příkazů, kterou v zájmu ochrany před povodněmi uložily. 
 
2. Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně 

povodňovou komisí hradí obec. 
 
 

IX. 
Hlásná služba a telefonní spojení 

 
1. Vyhlášení poplachu či krizového stavu 

K vyhlášení poplachu či krizového stavu slouží: 
a) Ve městě 3 sirény CO, které jsou umístěné na budově sokolovny v Boleslavské ulici, 

na budově Radnice na Mírovém náměstí a u restaurace „Na Rychtě“ na Trenčíně. 
Jejich spouštění je jak centrální z některého z center CO řízených státem, tak ručně 
z místa. 
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b) Siréna CO na Malé Bělé je umístěna na budově občanského výboru (bývalá prodejna 
Jednoty). Její spouštění je jak centrální z některého z center CO, tak z místa.  
Ovládání sirén je jednoduché a zvládne je každá poučená osoba. 

c) Ve městě a dále v částech Malá Bělá, Buda, Horka, Podhradí, Chudoplesy místní 
rozhlas, který pouští osoby určené městem (zástupci občanských výborů). 

d) V případě potřeby je možné použít i rozhlasové zařízení umístěné v hasičském voze 
města a megafon, který je uložen v hasičské zbrojnici.  

 
2. Hlásná služba povodňového nebezpečí 

b) Magistrát města Mladá Boleslav,  povodňová komise – 326 715 166, 326 715 167, 
povodne@mb-net.cz  

c) Železný Brod - pro okres Mladá Boleslav směrodatný vodočet Železný Brod - stav 
270 cm – tf. automat 483 390 118 

d) Povodí Labe, provozní středisko Jablonec nad Nisou (pro horní tok Jizery) 
483 366 311 

e) Povodí Labe, provozní středisko Turnov – 481 321 388; p. Šupík 602 144 550 
f) Povodí Labe Hradec Králové – ústředna 495 088 111, centrální dispečink (stálá 

služba) 495 088 720, 495 088 730  
g) Povodí Labe, středisko Mladá Boleslav 326 324 294; p. Bechyně 602 494 911 
 
 

3. Telefonní spojení na místní povodňovou komisi 
 

Funkce v  komisi Titul, jméno a příjmení Telefon na prac. Mobilní telefon Telefon domů 

předseda Mgr. Jana Štěpánová 326 781 500 607 975 827   

    326 781 116 725 022 750   

1. místopředseda Václav Grünwald 326 781 500 607 669 627 326 781 196 

    326 322 777 725 493 879   

2. místopředseda Mgr. Lenka Koucká 326 782 918 724 168 474   

    326 781 500 725 022 751   

člen Štěpán Dvořák 326 322 777 607 660 243   

člen Jiřina Horejšová 326 782 706 724 237 536 326 782 706 

člen Milan Hanuš 326 782 462 723 140 360 326 782 462 

člen Magdalena Bulířová 326 782 919 728 716 121   

člen Václav Janda 326 781 500 607 986 494 326 782 078 

člen Ing. Blanka Pálková     326 781 631 

V případě krizového řízení: 

člen MUDr. Přemysl Dvořák 326 781 151 603 511 353 326 781 201 

    326 781 257     

člen Mgr. Zdeňka Dlasková 326 781 178   326 781 252 

člen Dagmar Vlastová 326 781 502   326 781 705 
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X. 

Organizační a technické zabezpečení 
 

1. Informační místa 
a) Městský úřad, Mírové náměstí 208 
b) hasičská zbrojnice, Školní ulice 

 
2. Náhradní ubytování 

Jako náhradní ubytování pro obyvatele města by mohlo sloužit:  
a) městské koupaliště (v letních měsících), 
b) mateřská škola,  
c) základní škola, 
d) sokolovna, 
e) dům mládeže, 
f) radnice, 
g) hasičská zbrojnice, 
h) ubytovací zařízení ve městě. 
Pro potřeby naléhavých situací je na půdě v ZŠ uloženo 50 nových kovových nemocničních 
lůžek (bez matrací). 

 
2. Náhradní stravování 

Jako prostory náhradního stravování by pro obyvatele města mohly sloužit školní jídelny 
mateřské a základní školy a DPS. 

 
3. Náhradní zdroje el. energie 

Město má k dispozici v současné době jednu elektrocentrálu s proudovým chráničem 
umístěným v hasičské zbrojnici. 

 
 

 
 
 
V Bakově nad Jizerou dne 30.9.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jana Štěpánová                 Václav Grőnwald 
 starostka města      místostarosta města 
 


