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Statut
Povodňové komise Ústeckého kraje

Článek 1
Úvodní ustanovení
Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen „Komise“) je stálým pracovním orgánem kraje,
který ji zřizuje podle ust. § 80 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění, pro plnění úkolů na úseku ochrany před povodněmi. Komisi
zřizuje hejtman Ústeckého kraje a je jejím předsedou. Povodňový orgán kraje vykonává svoji
působnost ve svém územním obvodu. Ve své činnosti je podřízena Ústřední povodňové
komisi.
Článek 2
Působnost
(1) Komise organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňového plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí
s rozšířenou působností v době povodně ohrožující území kraje nebo jeho část, pokud
povodňové komise obcí s rozšířenou působností nestačí vlastními silami a prostředky činit
potřebná opatření.
(2) V rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi Komise
a) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
b) řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi na
vodních dílech v rámci manipulačních řádů; nařizuje mimořádné manipulace na těchto
vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s dotčenými
povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,
s příslušnými správci povodí a s povodňovými orgány krajů, jejichž správní obvody
mohou být touto mimořádnou manipulací ovlivněny.
c) koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí nižších stupňů,
d) vede záznamy v povodňové knize,
e) oznamuje dotčeným povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností den a hodinu
převzetí a ukončení řízení ochrany před povodněmi a rozsah požadované spolupráce,
f) zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni včetně analýzy rozsahu a výše
povodňových škod a účelnosti provedených opatření,
g) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací příslušné operační a
informační středisko Hasičského záchranného soboru ČR

Článek 3
Složení Komise
(1) Komise má 12 členů, kterými jsou předseda Komise, místopředsedové Komise, tajemník
Komise a členové Komise.
(2) Předsedou Komise je hejtman Ústeckého kraje.
(3) Prvním místopředsedou Komise je statutární zástupce Povodí Ohře s.p..
(4) Druhým místopředsedou Komise je zástupce Povodí Labe s.p.
(5) Třetím místopředsedou je ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(6) V případě potřeby mohou být předsedou Komise jmenováni další místopředsedové.
(7) Tajemníkem Komise je vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
(8) Členy Komise jsou
a) zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, sekretariát hejtmana
b) zástupce Krajského úřadu ÚK odboru životního prostředí a zemědělství
c) zástupce Policie ČR, krajské správy v Ústí nad Labem,
d) zástupce Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,
e) zástupce 15. Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem,
f) zástupce Územního střediska záchranné služby Ústí nad Labem
g) zástupce Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem

Článek 4
Členství v Komisi
(1) Členství v Komisi vzniká jmenováním a zaniká odvoláním člena ze strany hejtmana
Ústeckého kraje. Jmenování i odvolání musí mít písemnou formu.
(2) Jmenování člena Komise může hejtmanovi Ústeckého kraje navrhnout vedoucí příslušné
složky integrovaného záchranného systému1 uvedené v čl. 3 odst. 7 (dále jen „složka“).
(3) Člen Komise může být odvolán
a) na návrh vedoucího příslušné složky, který navrhl jeho jmenování,

1

§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b) v souvislosti s odchodem z pracovní funkce nebo s ukončením pracovního poměru u
příslušné složky,
c) z důvodu opakovaného závažného porušení povinností vyplývajících z obecně
závazných předpisů na úseku povodňové ochrany a krizového řízení, z povodňového
plánu2 a z tohoto statutu,
d) ze zdravotních důvodů.
(4) V případě vážných důvodů či aktuální potřeby může vedoucí příslušné složky delegovat
na dobu určitou namísto řádně jmenovaného člena pro práci v Komisi jiného zaměstnance
(dále jen „zástupce“). Zástupce se musí před započetím práce v komisi prokázat
písemným zmocněním vedoucího složky.
(5) Do třiceti dnů od odvolání člena Komise jmenuje hejtman Ústeckého kraje nového člena,
který bude zástupcem stejné složky jako člen odvolaný.

Článek 5
Sídlo Komise
Sídlem Komise je Ústí nad Labem. Komise může v případě potřeby pracovat i v jiném
místě kraje.

Článek 6
Jednání Komise
(1) Jednání Komise se řídí jednacím řádem, který Komise přijme na svém úvodním zasedání.
Jednací řád je vnitřním předpisem Komise.
(2) V době mimo povodně Komise zasedá dle potřeby za účelem projednání závažných
otázek povodňové ochrany, ke schválení povodňového plánu kraje, k provedení
instruktáží a cvičení orgánů a účastníků povodňové ochrany a k výměně informací
s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností, nejméně jednou ročně.
(3) V době povodně se činnost Komise řídí platným povodňovým plánem.
(4) Komise si může podle potřeby přizvat k jednání orgány veřejné správy a právnické osoby,
které mohou být účastníky povodňové ochrany.
(5) Rozhodnutí a opatření dle čl. 2 odst. 1 přijímá Komise formou usnesení. O usnesení je
pořízen zápis, který musí být podepsán předsedou nebo místopředsedou a ověřen dalším
členem Komise. Závazné pokyny Komise vůči orgánům, právnickým a fyzickým osobám,
vyplývající z usnesení Komise, jsou sdělovány písemně i ústně způsobem v místě
obvyklým, přiměřeným situaci a vylučujícím nebezpečí z prodlení.
(6) Při jednání Komise v době povodně a při vydávání závazných ústních pokynů musí být
pořízen zvukový nebo stenografický záznam.
(7) Předseda Komise může část nebo celé zasedání prohlásit za neveřejné.
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(8) K přijetí návrhu usnesení Komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Komise.
(9) Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy Komise.

Článek 7
Pracovní štáby Komise
(1) Komise zřizuje k operativnímu plnění některých úkolů po dohodě s příslušnými složkami
integrovaného záchranného systému pracovní štáby.
(2) V době mimo povodně pracovní štáby zasedají dle potřeby za účelem plánování a
vyhodnocení průběžných opatření povodňové prevence, k provedení instruktáží a cvičení
orgánů a účastníků povodňové ochrany a k výměně informací s povodňovými orgány obcí
a obcí s rozšířenou působností, a to nejméně dvakrát ročně.
(3) Pracovní štáby Komise nemají vlastní statut.
(4) Počet pracovních štábů Komise zvolí dle potřeby; vždy zřizuje pracovní štáb v sídle
Komise.
(5) Vedoucím pracovního štábu v sídle Komise je tajemník komise.
(6) Členové Komise mají právo účastnit se jednání pracovních štábů.
(7) K práci v pracovním štábu Komise mohou být přizváni rovněž externí spolupracovníci.

Článek 8
Předseda Komise
(1) Předseda Komise
a) řídí práci Komise a odpovídá za její činnost Ústřední povodňové komisi,
b) svolává zasedání Komise,
c) v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována Komisí,
tato opatření předkládá dodatečně Komisi ke schválení,
d) rozhoduje o tom, zda budou na jednání Komise přizváni hosté,
e) žádá o svolání Ústřední povodňové komise,
f) účastní se na vyžádání jednání Ústřední povodňové komise,
g) zastupuje Komisi navenek,
h) podepisuje usnesení Komise,
i) rozhoduje o usnesení Komise v případě rovnosti hlasů.

(2) po dobu nepřítomnosti předsedy Komise jej zastupuje a práci komise řídí místopředseda
Komise popřípadě jiný člen Komise, kterého předseda pověřil.

Článek 9
První místopředseda Komise
První místopředseda Komise
a) zastupuje předsedu Komise v době jeho nepřítomnosti, pokud předseda nepověřil
zastupováním jiného člena Komise,
b) v případě potřeby navrhuje předsedovi Komise její svolání,

Článek 10
Tajemník Komise
Tajemník Komise
a) řídí pracovní štáb v sídle Komise,
b) odpovídá za technické a organizační zabezpečení činnosti Komise a informuje o
důležitých výstupech Komise dotčené sousední kraje.

Článek 11
Spolupráce Komise s orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami
(1) K zajištění úkolů vyplývajících z obecně závazných předpisů a povodňového plánu je
komise oprávněna ukládat opatření v rozsahu své působnosti vymezené zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) právnickým a fyzickým
osobám.
(2) Při své činnosti Komise spolupracuje s orgány veřejné správy na území kraje i
v sousedních krajích a je oprávněna od nich vyžadovat součinnost při provádění opatření
při řízení ochrany před povodněmi.
(3) Složky integrovaného záchranného systému se přímo účastní práce Komise
prostřednictvím svých zástupců jmenovaných podle čl. 3 odst. 7. Jejich činnost se přitom
řídí obecně závaznými předpisy3 a povodňovým plánem a v Komisi za ni odpovídá
příslušný člen.
(4) Komisi jsou při své činnosti podřízeny povodňové komise obcí a obcí s rozšířenou
působností.

Článek 12
Náklady na činnost a odměny
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zákon č. 269/2000 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 Sb., zákon č. 254/2001
Sb.

(1) Náklady na činnost Komise a pracovních štábů jsou hrazeny z rozpočtu příslušného kraje.
(2) Členové Komise nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
(3) Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy expertům, kteří nejsou zaměstnanci
veřejné správy, za práci, kterou pro Komisi vykonávají formou veřejné zakázky nebo na
základě dohody o provedení práce, vykonané mimo pracovní poměr.
(4) Náklady a škody vzniklé fyzickým a právnickým osobám při plnění závazných pokynů
Komise v době povodně jsou hrazeny v souladu s příslušnými obecně závaznými
předpisy4.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
(1) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Rada kraje.
(2) Tento statut je veřejně přístupný na webové stránce Ústeckého kraje.
(3) Tento statut nabývá účinnosti dne 8.3.2004
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