
1022 Povodňový plán 

 

Povodňové plány obcí1 

Povodňovými plány se rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých 
informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu 
zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, 
zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací  
a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné 
limity stupňů povodňové aktivity. 

Pomocným dokumentem pro zpracování povodňového plánu je technická norma TNV 75 29312, kde 
je kromě skladby a obsahu povodňového plánu uveden postup zpracování, užitečné vzory (např. 
titulní list - vzor pod klíčem 1047) a postup získání podkladů pro zpracování povodňového plánu. 

Aktualizace a potvrzení souladu povodňových plánů 

Zpracovatel povodňového plánu obce každoročně prověřuje jeho aktuálnost zpravidla před obdobím 
jarního tání a toto prověření dokladuje.  

Věcnou a grafickou část povodňového plánu územních celků a jeho změny zpracovatelé předkládají 
nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. 
Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část povodňového plánu závaznou. Organizační část 
povodňového plánu zpracovatelé průběžně upravují a poskytují dotčeným povodňovým orgánům  
a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití, pokud jim není přístupná na portálu veřejné 
správy v elektronické podobě. 

Povodňový plán předkládají obce k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných 
vodních toků správci těchto vodních toků. 

 

Povodňové plány staveb ohrožených povodněmi 

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh 
povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem 
obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou 
zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad. 

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se 
nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání. 

Povodňové plány pozemků a staveb ohrožených povodněmi jejich zpracovatelé přezkoumávají  
při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba 
úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně. 

U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu 
přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený 
povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.  
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