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Role Libereckého kraje v povodňové ochraně:
Zákonné povinnosti – část 1
Povodňový plán
• Základní dokument povodňové ochrany kraje
• LK má plán zpracován od roku 2005

• MŢP potvrdilo soulad s Povodňovým plánem ČR, čímţ byl
povodňový plán LK de facto schválen
– Kraj potvrdil dále soulad povodňových plánů ORP s jeho plánem
• Povodňový plán LK se stal vítězem celoevropské soutěţe Living
Labs Award 2007
• Povodňový plán LK byl digitalizován a je přístupný přes povodňový
portál: www.povoden.kraj-lbc.cz
– Přístupný pro kraj, ORP, obce i veřejnost
– Správce portálu: Ing. Irena Košková, tel. 485 226 412, e-mail
irena.koskova@kraj-lbc.cz, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
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Role Libereckého kraje v povodňové ochraně
Povodňový portál www.povoden.kraj-lbc.cz
•

•

Základní funkce:
–

Interaktivní mapy s moţností výběru a vyhledávání

–

On-line zobrazení aktuálního stavu vyhlášených stupňů povodňové aktivity v průběhu
povodní nebo povodňových cvičení

–

Rozsáhlá, aktualizovaná databáze povodňových komisí všech úrovní (neveřejné údaje)

–

Komunikační rozhraní pro registrované členy povodňových komisí, moţnost přikládat do
diskuze doprovodné dokumenty

–

Prostor pro sdílení neveřejných dokumentů pro povodňové komise a spolupracující subjekty

–

Přímé načítání varovných hlášení SIVS ČHMÚ, přímé zobrazení hodnot hladin z limnigrafů
na Jizeře a Luţické Nise

–

Přímé načítání dat dopravních uzavírek a omezení dopravního meteorologického
zpravodajství

–

Zobrazení povodňového plánu Libereckého kraje

Spolupráce s obcemi:
–

V současnosti na portále zaregistrována více jak polovina všech obcí v kraji, celkem více jak
200 registrovaných uţivatelů

–

Kromě obcí mají přístup i sloţky IZS – hasiči, policie, KSS LK, veterinární správa, SČVK,
ČEZ,…
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Role Libereckého kraje v povodňové ochraně:
Zákonné povinnosti – část 2
Vlastní povodňová komise

•

Je zřízena od počátku zákonné povinnosti

Kontrolní činnost
•

Kraj v rámci výkonu přenesené působnosti dozírá na ORP, zda probíhá aktualizace spojení a
provázanosti povodňových plánů i mezi ORP a obcemi

•

Dozor, zda jsou prováděny povodňové prohlídky toků

Stanovení záplavových území
•

Na základě návrhu správce povodí KÚ LK ustanovuje záplavová území

•

V těchto územích je omezená investiční činnost

Plán ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní
•

Zvláštní povodeň = způsobená poruchou vodního díla

•

LK má tento plán pro vodní díla Souš, Josefův Důl, Mšeno, Harcov, Mlýnice, Fojtka, Stráţ,
Novozámecký rybník a Radvanecký rybník

•

Plány jsou součástí povodňového a krizového plánu

•

Mapový server odboru ţivotního prostředí a zemědělství
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php ukazuje potencionálně zasaţené území při
nejhorším průběhu a časový průběh povodňové vlny

Školení povodňových orgánů
•

KÚ LK provádí školení ORP a obcí formou seminářů nebo organizací tématických akcí

Povodňová cvičení
•

Ve spolupráci s HZS
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Role Libereckého kraje v povodňové ochraně:
Další činnosti
Koncepce ochrany před povodněmi
• Dokument identifikuje největší problémy povodňové ochrany v kraji
a navrhuje jejich řešení
Vzdělávací akce a semináře
• V průběhu srpnových povodní (17. 8.) byl uspořádán seminář pro
postiţené obce s cílem podat základní informace o moţné finanční
pomoci a odstraňování následků povodní

Mezinárodní spolupráce
• 2006 – 2008 projekt ELLA tématicky zaměřený na protipovodňovou
prevenci a územní plánování
• 2009 – 2012 projekt LABEL – Adaptace na povodňová rizika v
povodí řeky Labe
Automatizovaný systém varování Jizera – Kamenice
• 2007 podepsána spolupráce mezi LK a městem Turnov
• Instalace automatizovaných měrných systémů
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Role Libereckého kraje v povodňové ochraně
Řada studií a projektů, kromě LK se na mnoha podílela také ARR
•

Např. povodí Jeřice nad Mníškem nebo povodí Ploučnice nad Českou Lípou včetně Panenského
potoka, Svitávky, Robečského potoka a Šporky

Plány oblastí povodí
•

v závazné části obsahují mj. i konkrétní seznamy staveb na zlepšení protipovodňové ochrany

Příčiny povodní jsou v kraji známé a stejně tak i většina opatření, kterými je lze
zmírňovat, přesto jsou tu problémy (kromě finančních prostředků, kterých není nikdy
dost):
•

Správci vodních toků nechtějí stavět nová díla na pozemcích mimo stávající koryta vodních toků a
starat se o ně. Starostové mají omezené finanční a technické moţnosti, jak toto suplovat. Př:
problematika suchých poldrů

•

Vlastníci pozemků blokují stavby na svých pozemcích, a to i v případech, kdy nehrozí ţádná nebo
zanedbatelná újma. Př: trvalé travní porosty – louky a pastviny

•

Prosazování protipovodňových opatření brání v mnoha případech i ochrana přírody (oblasti
NATURA atp.)

Prevence před povodněmi na úrovni varovných systémů
•

Obce mohou podat ţádosti o dotaci na povodňové digitální plány a varovné automatizované
systémy do OP ŢP, Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní (více informací dále)

•

S ţádostmi do OP ŢP pomáhá ARR, chystá se uţ 10 ţádostí
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Možnosti využití dotačních titulů po srpnové
povodni 2010
Program 217117 – Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní
pohromou v roce 2010
•

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

•

Příjemce podpory: obce, svazky obcí a kraje

•

Investiční i neinvestiční dotace

•

LK patří do dotačního titulu č. 1 tohoto programu (protoţe byl vyhlášen stav
nebezpečí)

•

Finanční podpora:
– Obce a svazky obcí: 90% skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů

– Kraje: 50% skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů

•

Povinnou přílohou je „Prohlášení krajského úřadu LK k žádosti“ (škoda, která má

•

Termín pro podávání ţádostí: 28. únor 2011

•

Veškeré informace poskytne Ing. Lukáš Chmel, tel. 485 226 576, e-mail
lukas.chmel@kraj-lbc.cz, odbor reg. rozvoje a evr. projektů KÚ LK

být pomocí dotace odstraněna, musí být na seznamu, který po povodních sestavil KÚ LK)
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Možnosti využití dotačních titulů po srpnové
povodni 2010
Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007 – 2013
•

V Prioritní ose 1 je nová Oblast podpory č. 5 – Opatření na odstranění škod
způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření
souvisejících s povodněmi
– Alokovaná částka: 9 572 068 EUR

– Financování nákladů: 85% program, 5% stát, 10% spolufinancování
– v rámci této oblasti podpory lze ţádat na následující aktivity:
• Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důleţité
přeshraniční dopravní osy
• Přeshraniční opatření v oblasti záchranných sluţeb, ochrany před katastrofami a
protipoţární ochrany

• Protipovodňová ochrana a přeshraniční krizové řízení

– Termín pro podávání ţádostí: 31. prosinec 2011
– Veškeré informace poskytnou pracovnice odboru reg. rozvoje a evr. projektů:
• Ing. Eva Hajflerová, tel. 485 226 575, e-mail eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
• Mgr. Magda Podsedníková, tel. 485 226 416, e-mail magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
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Možnosti využití dotačních titulů po srpnové
povodni 2010
Operační program Ţivotní prostředí: Prioritní osa 1: Oblast podpory 1.3
Omezování rizika povodní
•

Příjemce podpory: zejména obce a města

•

Financování nákladů: 85% program, 5% stát, 10% spolufinancování z veřejných
zdrojů

•

Typy podporovaných projektů:
– 1.3.1 Zlepšení systému povodňové sluţby a preventivní protipovodňové ochrany
•

Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové sluţby

•

Budování a modernizace varovných a výstraţných systémů ochrany před povodněmi

•

Podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů

•

Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě
blízkých protipovodňových opatření

– 1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých
protipovodňových opatření
•

Úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu

•

Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m 3 s revitalizací toků a niv v
zátopě

•

Výzva bude vyhlášena v nejbližších dnech

•

Veškeré další informace naleznete na www stránkách OP ŢP, kde by měla být
vyvěšena výzva: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
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Děkuji za pozornost
RNDr. Vít Příkaský
tel. 485 226 310
e-mail vit.prikasky@kraj-lbc.cz
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