Příloha č. 1

STATUT
povodňové komise města
Benátky nad Jizerou
Čl. 1
Základní ustanovení
Povodňová komise města Benátky nad Jizerou (dále jen komise) je ustanovena radou
městského zastupitelstva, podle § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
Komise je v době povodně povodňovým orgánem.

Čl. 2
Činnost komise
Komise řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi. Za tím účelem:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

zajišťuje vypracování povodňového plánu města, který je základním dokumentem a
vodítkem pro její činnost,
účastní se hlásné povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně
povodňové orgány okresu, okolních obcí a ohrožených závodů,
posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a koordinuje jejich
provádění,
vede záznamy v povodňové knize,
koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací,
provádí opatření podle pokynů okresní povodňové komise v případě, že povodňová
komise okresu převezme řízení ochrany před povodní,
vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob.
Čl. 3
Jednání komise

1.

2.

Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace.
Schází se i mimo období povodní k projednávání organizačních a jiných závažných
otázek, potřebných k zabezpečení ochrany před povodněmi. Předseda komise je
povinen komisi svolat na žádost okresního úřadu nebo organizace Povodí.
Sídlem komise jsou Benátky nad Jizerou.
Čl. 4
Předseda komise

Předseda komise:
a/
b/
c/
d/

řídí práci komise a odpovídá radě městského zastupitelstva za její činnost,
informuje pravidelně radu městského zastupitelstva a okresní úřad o vývoji
povodňové situace, o provedených opatřeních k zamezení záplav a snížení
povodňových škod,
navrhuje radě městského zastupitelstva změny ve složení komise,
může činit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení, takováto opatření
předkládá dodatečně komisi ke schválení.
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Čl. 5
Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi, občany
K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi
způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu
stanoveném právními předpisy*) pomoc hasičů, policie, jakož i pomoc ostatních orgánů,
organizací a občanů.

Čl. 6
Zabezpečení činnosti komise
Technické podmínky pro činnost komise zabezpečuje Městský úřad Benátky nad Jizerou, a
to zejména:
a/
b/
c/
d)
e)

zpracovává povodňový plán města,
aktivizuje členy komise,
připravuje podklady pro jednání komise, zejména o aktuální situaci na řece
Jizeře a občasných vodotečích,
vybavuje členy povodňové komise města pracovními oděvy, obuví, označením a
zabezpečuje vybavení ve funkčním stavu (akumulátorové baterky, mobilní telefony
kancelářské potřeby, atp.)
zajišťuje funkčnost komise služebními vozidly

Čl. 7
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabyl platnosti schválením radou městského zastupitelstva města Benátky nad
Jizerou dne ....................... 2009.

__________________________
*) § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

