TNV 75 2931

Příloha A (informativní)
Seznam: příloha A + E

Titulní list

PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
„PKP“
NEMOVITOSTI v ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ORP STŘÍBRO
(města Stříbra)

VOLNÁ PŘÍLOHA POVODŇOVÉHO A KRIZOVÉHO PLÁNU
Pro:
…………………………………………………………………………………………………………
(název územního celku, nemovitosti)
Bližší identifikace:
………………………………………………………………………………………………………….
Správce vodního toku:
(vlastník a provozovatel objektu, investor a dodavatel stavby)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Vypracoval:........................................................................... (měsíc, rok)

.......................................

Schválil............................................................... dne ...........č.j...................s platností do .....................
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Příloha E (informativní)
Podklady pro zpracování povodňového plánu majitele nemovitosti
Základní informace:
Příjmení a jméno
majitele nemovitosti

Adresa majitele
nemovitosti

Druh nemovitosti
nebo objektu
(rodinný dům,
rekreační chata,
chalupa, garáž,
zahrada, .…)

Telefonní spojení (pevná linka
popřípadě mobilní telefon) na
majitele nemovitosti nebo na
nejbližšího souseda, příbuzné,
známé.
tel. číslo

Druh a počet
domácích zvířat,
které by bylo nutno
při povodni
evakuovat do
bezpečí

účastník

Seznam osob bydlících v nemovitosti:
Příjmení

Jméno

Rok
narození

Poznámka

Činnost při zabezpečovacích pracích:
Uveďte Vaší činnost nebo opatření, které by jste dělali při zabezpečovacích pracích před povodní na
ochranu Vaší nemovitosti (majetku). Např.: vynášení materiálu, zvedání elektrospotřebičů, instalace
protipovodňových zábran, uzavírání kanalizace, čerpání vody, pomoc sousedů nebo příbuzných, ap.
V případě nedostatku místa pište na druhou stranu.

Kolik času potřebujete na provedení zabezpečovacích prací ? Budete-li provádět a) sami………...
b) s pomocí …...
Zabezpečení pomoci: (zakroužkujte odpověď)
žádáte o osobní pomoc (hasiči, spoluobčané ap.) při zabezpečovacích pracích ?
ANO - kolik osob …….,
NE
žádáte o věcnou pomoc (traktor, nákladní vozidlo ap.) ANO - co …….,
NE
žádáte o evakuaci osob ?
ANO - kolik osob …….,
NE
Zpracované podklady odevzdejte (osobně nebo zašlete) na Městský (Obecní) úřad nejpozději do 14 dnů od provedené
schůzky s občany,
UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU POVODŇOVÉHO PLÁNU !
Dne:

……………………………..
podpis majitele nemovitosti
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Doplnění informace přílohy E (prostor pro zákresy a náčrtky)

Dne:

……………………………..
podpis majitele nemovitosti
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