
Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Verze: 100930

Ulice Typ čísla

Ulice Typ čísla Město
Druh 

číslování 
parcel:

Parcelní 
číslo:

Podlomení 
parc.čísla: Katastrální území:

 uživatelem se rozumí osoba, která nemovitost využívá ke své potřebě
 uvádějte číslo popisné, nikoliv orientační, u evidenčního čísla (u chat) změntě typ čísla na "evidenční".

INFORMACE O SYSTÉMU VYROZUMÍVÁNÍ - automatický systém vyrozumívání je nastaven tak, že se nejprve snaží vyrozumět hlavní osobu podle pořadí telefonních kontaktů, které jsou u ní uvedeny. Pokud se tuto osobu
nepodaří vyrozumět, přechází systém na osobu další až do té doby, dokud není jedna z kontaktních osob v dané nemovitosti vyrozuměna. Za danou nemovitost lze vyplnit maximálně 5 kontaktních osob (1 hlavní a 4 další).

KONTAKTNÍ OSOBY- jsou vlastník nebo uživatel nemovitosti, osoby bydlící v nemovitosti, nejbližší sousedé, příbuzní a známí, kteří jsou schopni sami zabezpečit ohroženou nemovitost v případě Vaší nepřítomnosti. 
Všechny osoby, které v tabulce uvedete, s tím seznamte !!
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 za vyplněným konkrétním telefonním kontaktem uveďte do tohoto políčka pořadí (číslicí 1, 2), ve kterém chce být daná osoba vyrozumívána  

UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU POVODŇOVÉHO PLÁNU A PRO SOUČINNOST S POVODŇOVOU KOMISÍ OBCE XXXXX
V případě nejasností vám rádi poradíme na telefonních číslech obecního úřadu xxx xxx xxx

Podklady vypracoval: 

Telefon:

mobil

Číslo bytu 
(popř. 

označení)

Část městaČíslo 
popisné PSČ

Vztah k hlavní osobě:

Místo pobytu:
E-mail:

ČÁST PRO VYROZUMÍVÁNÍ

Datum:

domů

Zde uveďte popis Vaší nemovitosti případně jakékoliv další 
doplňujmící informace:

Druh nemovitosti nebo objektu 
(vyberte ze seznamu):

Vlastník nebo uživatel ohrožené nemovitosti – zpracovatel podkladů: * Adresa: **
Příjmení Jméno Titul

Adresa vlastníka nebo uživatele ohrožené nemovitosti – zpracovatele podkladů:
Rok narození

Město

Po prověření souladu s Povodňovým plánem obce  (např. po odsouhlasení případného zabezpečení pomoci) budou podklady vytištěny jako povodňový plán vlastníka nemovitosti

Číslo 
popisné PSČ

Adresa ohrožené nemovitosti:

Kontaktní osoba k nemovitosti:

Jméno a příjmení:
Podklady aktuální k datu:

**

*

*



          

osob z evidence:
osob dalších:

požadavek na evakuaci:
starší osoby z evidence:

starší osoby další:
děti z evidence:

děti další:
imobilní osoby:

ČINNOST PŘI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍCH:
Uveďte vaší činnost nebo opatření, které byste dělali při zabezpečovacích pracích před povodní na ochranu vaší nemovitosti (majetku).
Například: vynášení materiálu a zařízení místností nebo zvedání zařízení, vyklízení sklepa, garáže, mrazáku, instalace protipovodňových 
zábran (hradící prvky - pytle s pískem, fošny…), odvoz zaparkovaných vozidel, uzavírání kanalizace, evakuace zvířat, čerpání vody,
pomoc od příbuzných, známých apod.

Odhadněte v hodinách časovou náročnost jednotlivých činností a uveďte kolik osob, případně která osoba ji bude zajišťovat. 
(příklad: vynášení věcí do patra - Jan + Josef  Novák - 2 hod.)

Evakuace domácích zvířat - tuto tabulku vyplňujte pouze v krajním případě, jen pokud nejste schopni zajistit si evakuaci sami
vlastními silami, případně s pomocí svých příbuzných a známých!!!

Velikost Počet 
kusů

a)  žádáte o osobní pomoc (hasiči, vybraní spoluobčané) při zabezpečovacích pracích - v krajním případě jen pokud ji nejste schopni 
zajistit sami, případně s pomocí svých příbuzných a známých!!!

b)  žádáte o věcnou pomoc (nákladní vozidlo apod.) při zabezpečovacích pracích - v krajním případě,  jen pokud ji nejste schopni
zajistit sami, případně s pomocí svých příbuzných a známých!!!

UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU POVODŇOVÉHO PLÁNU A PRO SOUČINNOST                           
S POVODŇOVOU KOMISÍ OBCE XXXXX

V případě nejasností vám rádi poradíme na telefonních číslech obecního úřadu xxx xxx xxx

ZABEZPEČENÍ POMOCI:

Domácí zvířata, 
která by bylo 

nutno evakuovat 
při povodni

Druh zvířete

ČÁST PRO ZABEZPEČENÍ A EVAKUACI

∑ z toho 
osoby starší

∑ z toho děti

Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti.

∑ osob celkem

z toho:

POČTY OSOB V NEMOVITOSTI: z toho Požadavek na ubytování:

Poznámka

Osob v nemovitosti 
CELKEM


