
USNESENÍ 
 

Ústřední povodňové komise 
ze dne 11. června 2013 č. 6 

 
Ústřední povodňová komise  

 
 

I.  bere na vědomí 
 

informaci Českého hydrometeorologického ústavu o nadcházející meteorologické 
a hydrologické situaci; 
 
II.  ruší 
 

a) plošné vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v krajích Libereckém, 
Středočeském, Ústeckém, Královéhradeckém a v hlavním městě Praze 
s tím, že místně vyhlášené stupně povodňové aktivity vyhlášené příslušnými 
povodňovými komisemi zůstávají v platnosti, 

b) povinnost Povodím Vltavy, Labe a Ohře provést manipulaci na všech 
relevantních vodních dílech,  

c) plošnou povinnost na povodněmi postižených územích v České republice 
nesnižovat, respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím 
stavu, 

d) povinnost všech povodňových komisí, včetně těch, jejichž území dosud 
nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby; 

 
III.  vyjadřuje 

 
a) poděkování všem občanům za zodpovědný a solidární přístup při zvládání 

povodňového nebezpečí a připomíná, že stovky obcí v České republice, 
desetitisíce občanů v celé zemi byly povodní citelně zasaženy, a že nyní 
vedle pomoci státu potřebují i pomoc a podporu svých spoluobčanů, 

b) poděkování všem povodňovým komisím a složkám integrovaného 
záchranného systému, hasičům, policistům, vojákům, ale též starostům  
a dalším představitelům obcí za skvěle odvedenou činnost a i nadále jim 
doporučuje bdělost;  

 
IV.  doporučuje 
 

a) Vládě České republiky zachovat vyhlášený nouzový stav s výjimkou 
Libereckého kraje, 

b) vládě, všem krajským i místním povodňovým komisím, respektive 
reprezentacím, aby vedle záchranných a likvidačních prací již nyní činily 
všechny potřebné kroky k obnově, respektive posílení připravenosti na 
možné příští povodňové ohrožení;  

 
 
 
 



 
V. připomíná 
 

ve smyslu platných právních předpisů, povinnost provést dokumentaci  
a vyhodnocení povodní (v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vodní zákon); 

 
VI.  upozorňuje 
 

a) na platnost zákazu plavby všem plavidlům na všech vodních plochách 
v územích s byť základním stupněm povodňové aktivity, 

b) na nutnost dodržovat při provádění záchranných a likvidačních prací 
základní hygienická pravidla tak, jak byla doporučena Hlavním hygienikem 
České republiky. 
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