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       V Čelákovicích dne 26. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek 
starosta města 

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta 
vedoucí OORG 

 
 
 
MATERIÁL Č. 10.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 

PROTIPOVODŇOVÝ VAROVNÝ, INFORMAČNÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Městský úřad Čelákovice zpracoval aktualizaci povodňového plánu města v roce  
2011. Aktualizoval svůj povodňový plán o nové členy povodňové komise. Kontakty 
na povodňovou komisi města Čelákovice jsou uloženy v Povodňovém informačním 
systému (POVIS) v povodňových komisích, aktualizováno leden 2015. Stávající 
povodňový plán města Čelákovice není kompletně zpracován v souladu s 
aktuální odvětvovou normou TNV 75 2931 Povodňové plány ani Metodikou MŹP z 
března 2015 pro aktuální výzvy MŽP, vycházející ze směrnice EU 2007/60/ES. Tento 
plán je svým obsahem a výpovědní hodnotou zastaralý a vyžaduje důkladnou 
aktualizaci; neobsahuje mapové přílohy aktualizovaných záplavových území s aktivní 
zónou. Z toho důvodu je nutné zpracování digitálního povodňového plánu v souladu 
s normou i platnou metodikou a jeho zařazení do POVIS a dPP ČR, aby efektivně 
pomáhal městu Čelákovice, které je bezprostředně ohrožováno řekou Labe a jejími 
četnými přítoky protékajícími katastrem města, s řešením mimořádných povodňových 
událostí. 
 
Takovým nástrojem povodňové komise města je právě digitální povodňový plán, jeho 
propojení s digitálním plánem ČR a integrace do Povodňového informačního 
systému POVIS. Vytvořením dP plánu a jeho zpřístupněním na webovém rozhraní, 
se tak stanou tyto informace dostupné všem členům povodňové komise města, ale i 
PK nadřízených orgánů, a to zejména PK ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
PK Středočeského kraje a PK ČR. 
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Zpracování dPP je možné zahrnout do Operačního programu životního prostředí: 
IV. výzvy, Prioritní osa 1.4 Preventivní protipovodňová opatření,  
Oblast podpory 1.4.3 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. 
 
Do výše uvedené výzvy je zahrnut i varovný a výstražný systém, který je rozkreslen 
v příloze č. 1. 
Součástí projektu je i umístění hlásných profilů s hladinovými elektronickými čidly na 
potok Výmola (mostek U Čističky část Mochov) a na Zálužský potok (oblast Záluží 
Nehvizdky, mostek za výpustí rybníka) 
 
Rozpočet projektu je uveden v příloze č. 2 
 
Plánované termíny realizace projektu: 
Zahájení VŘ na realizaci: 1. 10. 2016 
Ukončení VŘ na realizaci: 31. 1. 2017 
Zahájení výstavby 1. 2. 2017 
Ukončení výstavby 31. 8. 2017 
Zahájení kolaudačního řízení 1. 8. 2017 
Ukončení kolaudačního řízení 30. 9. 2017 
Zahájení provozu 1. 10. 2017 
 
Pro podání žádosti na OPŽP je nezbytné mít usnesení Zastupitelstva města se 
schválením realizace tohoto projektu a zajištění spolufinancování projektu. 
 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 10.1  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Usnesení má přímí vliv na rozpočet města pro rok 2017, kdy je potřeba vyčlenit 
v rozpočtu částku cca 3 150 000,- Kč na spoluúčast projektu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 22/2015/10.2 – schválení příkazní smlouvy na služby pro projekt 
varovných hlásných systémů v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí. 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
 

10.1 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 odst. j), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů realizaci projektu „Protipovodňový varovný, informační a 
monitorovací systém města Čelákovice“ a zajistí spolufinancování 
projektu ve výši min. 30 % uznatelných nákladů pro varovný informační 
systém a ve výši min. 15 % pro ostatní uznatelné náklady. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 – varovný informační systém – mapa rozmístění koncových bodů 
příloha č. 2 – rozpočet projektu 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta 
(vedoucí odboru organizačního) 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
(právník městského úřadu) 

 
 
 

 

 
 

 


