§ 78
Povodňové orgány obcí
(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich
územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto
činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta
obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických
a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě
pomoci při ochraně před povodněmi.
(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s
rozšířenou působností.
(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení
úkolů při ochraně před povodněmi
a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánůvlastníků
(uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému
stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto
vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací
a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu,
zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s
využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních
obcí a povodňový orgán okresu,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní
působnosti,
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi
podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických
a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování
evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči,
organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v
území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni
povodňovému orgánu okresu,
m)vedou záznamy v povodňové knize.

§ 85
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí¨v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně
(1) Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh
povodně, při tom
a) zpracovávají povodňové plány, mají-li takovou povinnost podle § 71 odst. 4 nebo
jim byla uložena vodoprávním úřadem podle § 71 odst. 5 ,
b) provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména
prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových
podmínek za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí,
c) na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou
způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení,
které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,
e) v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost
věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,
f) sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení
povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného profilu,
g) účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně
povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné sklizně,
i) zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě; přitom se řídí pokyny orgánů
státní plavební správy,
j) provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech propustků a mostů,
silničních a železničních náspů, aby nebyla omezena jejich průtočná kapacita,
k) provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši
povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni,
l) odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další
povodně.
(2) Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník.
(3) Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou
povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých
vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.

