POVODŇOVÝ PLÁN OBCE
SKAPCE
OBEC: SKAPCE
A)

OKRES: TACHOV

Věcná část

1/ Charakteristika území:
Ve Skapcích nehrozí nebezpečí průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
zástavba obce se nachází mimo údolní nivu Skapeckého potoka. Skapecký potok prochází
severně nad osadou Zálezly, vlastní zástavby se však nedotýká. Skapecký potok nemá ani
vymezené ani stanovené záplavové území Q100 leté vody. Osada Krtín leží zcela mimo tok
Skapeckého potoka, osadou žádný vodní tok neprotéká.
Území obce Skapce není určeno k hromadné evakuaci svých obyvatel v případě ohrožení.
Území obce není vymezeno ani jako cílové území pro evakuované osoby z jiných území.
Na území obce se nenachází žádná zóna havarijního plánování.
2/ Druh a rozsah ohrožení:
obec Skapce: bez povodňové aktivity
obec Zálezly: bez povodňové aktivity
obec Krtín: jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky

3/ Vodní tok:
Skapecký potok: bez povodňové aktivity

4/ Rozhodné stavy povodňové aktivity:
Bez vodních toků s povodňovou aktivitou

5/ Vodní dílo:
obec Skapce: vodní nádrž umělá – p.č.22 - vlastník Obec Skapce
vodní nádrž umělá – p.č.61 - vlastník Obec Skapce
vodní nádrž umělá – p.č.1139/2 - vlastník Obec Skapce
obec Zálezly: vodní nádrž umělá – p.č.377 - vlastník Klatovské rybářství-správa a.s.
rybník – p.č.277 - vlastník Klatovské rybářství-správa a.s.
rybník – p.č.361/1 - vlastník Klatovské rybářství-správa a.s.
obec Krtín: rybník – p.č.272 - vlastník Obec Skapce
vodní nádrž umělá – p.č.382/1 - vlastník Josef Málek

6/ Ohrožené území, objekty a majetek:
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti: Obec Skapce
Adresa ohrožené nemovitosti: st.22,budova bez č.p.
Počet ohrožených osob: 0
Typ ohrožené nemovitosti:stavba občanského vybavení(kaple)
7/ Místa omezující odtokové poměry:
Propustek: pod komunikací III.třídy 19337 procházející obcí Krtín, mezi pozemky p.č. 259 a
p.č. 475/6 k.ú.Krtín. Zhoršené odtokové poměry v jarním období způsobené táním sněhové
pokrývky
8/ Evakuační plán:
Evakuaci osob ohrožených při povodni zajistí JSDHO Zhoř.
V případech živelné pohromy informuje OÚ své obyvatele ve vlastní obci Skapce místním
rozhlasem a obyvatele obce Zálezly a obce Krtín, informuje OÚ telefonicky nebo osobně
dojížďkou.
V případě nouze bude v prostorách kulturního domu na návsi ve Skapcích zřízena stanice
humanitární pomoci s výdejem šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek a
nejnutnějších potravin. Provoz této humanitární stanice bude řízen OÚ Skapce a složkami
integrovaného záchranného systému dle aktuální potřeby.

B)

Organizační část

POVODŇOVÁ KOMISE OBCE
9/ Složení a kontaktní údaje povodňové komise:
Příjmení

Jméno

Funkce

Adresa
pracoviště

Adresa
bydliště

Telefon
(pracoviště)

Telefon
(bydliště)

Mobil

Email

Obec.skapce
@seznam.cz
josef.malek@
tiscali.cz
obec@skapce
.cz

Mečár

Marian

Místostarosta

Stříbro

Skapce 10

735 169 215

Málek

Josef

Člen

Stříbro

Skapce 16

731 570 467

Töpling

Markéta

Starostka

Skapce

Skapce 20

604 631 646

Stanoviště povodňové komise:
Jméno: OBECNÍ ÚŘAD SKAPCE
Adresa: SKAPCE 3
Telefon: 374 695 135
10/ Spojení na účastníky povodňové a hlídkové služby:
Jméno:MARKÉTA TÖPLING
Adresa: SKAPCE 20
Telefon: 604 631 646
11/ Spojení na důležité organizace:
POLICIE ČR:

158

HASIČI:

150

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ:

112

ČEZ:

840 840 840

V Skapcích dne 12.12.2018

Markéta Töpling
Starostka obce

Schváleno ZO Skapce dne: 19.12.2018

