POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA

město Bezdružice
okres Tachov
č. j.: BTAJ/3272/2018

A)

Věcná část

1/ Charakteristika území:
Dotčené území se skládá z města Bezdružice a jeho místních částí Dolní Polžice, Horní
Polžice, Pačín, Zhořec, Kohoutov, Kamýk, Loučky, Řešín a Křivce na příslušných katastrálních
územích. Krajina je členitá, s výjimkou blízkého extravilánu osídlených míst zalesněná,
s nevýraznými vodními toky. Zástavba venkovského typu, ve městě Bezdružice lokalizovaná
bytová výstavba. Město ani osady nejsou dotčeny případným rozlivem vodních toků.
2/ Druh a rozsah ohrožení:
Z výše uvedeného členění je zřejmé, že se v daném území povodně nevyskytují. Krátkodobá
zvýšení hladin potoků a vodních ploch, způsobená jarním táním či přívalovými dešti,
neohrožují ani obyvatele území, ani provoz na komunikacích.
Přívalové deště obvykle spolehlivě zklidní lesní půda, rozliv zvýšené hladiny potoků likvidují
lužní louky.
3/ Vodní tok:
V dotčeném území se vyskytují spádová území a přítoky následujících vodních toků: potok
Hadovka, Nezdický potok.
Oba výše uvedené potoky ústí do Úterského potoka. Správcem těchto toků je Povodí Vltavy,
s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Přítoky těchto vodních toků na území
města jsou vesměs bezejmenné.
4/ Rozhodné stavy povodňové aktivity:
Žádný z výše uvedených vodních toků nemá na území města určen způsob měření vodní
hladiny pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.
5/ Vodní dílo:
Jediným výraznějším vodním dílem na území města je Zaječí rybník o výměře 9,4 ha, jehož
vlastníkem je město Bezdružice. Stav hráze se v současné době posuzuje.
6/ Ohrožené území, objekty a majetek:
Rozvodnění Nezdického potoka na jeho dolním toku na úrovni bezdružického lesního
koupaliště může v létě ohrozit sezónní letní dětské tábory (jedná se o tábory, pořádané
na zelené louce různými provozovateli; vždy pro 15 – 25 osob). Tyto tábory jsou každoročně

evidovány na městském úřadě a v případě potřeby jsou jejich provozovatelé o případném
nebezpečí neprodleně informováni.
Jiné užívané nemovitosti nejsou v současné době na území obce evidovány.
7/ Místa omezující odtokové poměry:
Na území města není historicky doloženo omezení odtokových poměrů, jediný silniční most
na Úterském potoce (dolní tok Nezdického potoka před soutokem) je dostatečně
dimenzovaný.
8/ Evakuační plán:
Z výše uvedeného je zřejmé, že evakuační plán není třeba zpracovávat.

B)

Organizační část

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA
9/ Složení a kontaktní údaje povodňové komise:
Předseda:
Lumír Kadlec; Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice; trvalé bydliště: Úterská 171,
Bezdružice, tel. 602 672 356; e-mail: starosta@bezdruzice.cz;
Místopředseda:
Petr Maroušek, Kovovýroba Honzík, s. r. o., ČSA 200, 349 53 Bezdružice; trvalé bydliště:
Na Sídlišti 239, Bezdružice, tel. 724 318 311; e-mail: marousek.petr@seznam.cz
Tajemník:
Bc. Jana Wajdová; Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice; trvalé bydliště: Na
Sídlišti 242, Bezdružice, tel. 606 639 177; e-mail: tajemnik@bezdruzice.cz
Zapisovatelka:
Jana Komárková; Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice; trvalé bydliště:
Vilová 257, Bezdružice, tel. 723 208 064; e-mail: spravni@bezdruzice.cz
Člen:
Bc. Jindřich Myška; Policie ČR, Obvodní oddělení Konstantinovy Lázně, Tichá 5, 349 52
Konstantinovy Lázně; trvalé bydliště: Na Stráni 269, 349 53 Bezdružice, tel. 724 183 948.; e-mail:
SaraMys@seznam.cz.
10/ Spojení na důležité organizace:
Policie ČR – 158
Hasiči – 150
Zdravotní záchranná služba – 155

V Bezdružicích dne 17. 12. 2018

Starosta města Bezdružice:

