
  

  Čj.:  1268/2013    

Zápis 

z mimořádného jednání Rady města Peček – krizový štáb protipovodňové komise 

konané dne 05. 06. 2013 od 10:00 hod. na Městském úřadě v Pečkách.    

  

Přítomni:  Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Martin Homan,  

Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník 

Omluveni:  Mgr. Lenka Krúpová  

Ověřovatelé:   p. Martin Homan,  p. Milan Paluska, 

Hosté:  p. Jiří Volek-velitel JPO II. Pečky, p. Pavel Sedláček-Pečecké služby, s.r.o. 

Pečky 

Zapsala:  Bc. Eva Strnadová 

 

Členové krizového štábu a protipovodňové komise Pečky jsou zároveň členy RM Pečky. 

 

Zahájení: 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.  

 

 

Rada bere na vědomí: 

 vzájemnou informaci členů krizového štábu o průběhu povodňové situace vlivem 

silných přívalových dešťů ve městě Pečky 

- Dne 2. 6. 2013 v 10:00 hodin začala vytékat vlivem silného nátoku splašková 

kanalizace do objektů v oblasti ulice Lobňanská, funkce protipovodňového 

čerpadla byla zajištěna 

- Ve 13:40 hodin byli povoláni hasiči JPO II. do lokality „Kandie“, kde byla čerpána 

voda po vydatných deštích z důvodů ohrožení trafostanice 

- V průběhu odpoledních hodin bylo vedením města /starosta a místostarosta/ 

monitorována situace v okolí Peček, zvyšující se stav řeky Výrovky  

a bezporuchová činnost ČOV Pečky 

- Ve 21:00 hodin byl svolán krizový štáb Pečky na MěÚ Pečky, kde bylo 

rozhodnuto o monitorování oblastí členy štábu 

- Na základě stoupající hladiny Výrovky na horním toku byl ve 21:15 hodin 

kontaktován krizový štáb při MěÚ Kolín /pí. Mukařovská/, který nás vyzval 

k bdělosti a s tím, že ve 23:00 hodin bude zasedat povodňová komise při MěÚ 

Kolín, další informace budou poskytnuty ve 23:15 hodin 

- Ve 23:21 hodin podle sdělení krizového štábu při MěÚ Kolín a její 

protipovodňové komise byla našemu krizovému štábu podána informace, že je 

situace vážná, neměla by se zhoršovat a město Pečky podle předpokladu by mělo 

zůstat nezasaženo přívalovou vlnou a zůstat v maximální bdělosti a zbytečně 

nevyvolávat paniku u občanů. 

- I přes tato upozornění je krizovým štábem Pečky situace ve městě monitorována 

- Dne 3. 6. 2013 v 01:00 hodin místostarosta informuje starostu města o krizové 

situaci v lokalitě městského parku vlivem zvyšující se hladiny v Mlýnském náhonu 

směrem od obce Dobřichov 

- V 01:15 hodin byli kontaktováni členové rady města Ing. Krištoufek, M. Homan  

o této krizové situaci 

- Zároveň byli kontaktováni pracovníci Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky o pomoc při 

návozu písku, společně s pytlováním 



  

- Ve 02:00 hodin byla hlášena krizová situace městským rozhlasem, konkrétně pro 

lokalitu „Bačov“ a následně došlo s pomocí JPO II. a PČR k buzení obyvatel 

uvedené lokality 

- V 02:30 hodin došlo k přívalové vlně do oblastí „Kandie“ směrem od Dobřichova, 

o čemž se navzájem informovali všichni členové krizového štábu Pečky a následně 

byla zaplavována lokalita „Bačov“, konkrétně ulice Jeronýmova, Jungmannova  

a Mlýnská. V těchto oblastech dochází ve spolupráci všech složek města a občanů 

k pytlování a zajišťování objektů 

- Ve 04:11 hodin rozhodnuto vedením města uzavření MŠ a ZŠ na pondělí, úterý  

a následně byli informováni ředitelé uvedených škol 

- Ve 04:50 hodin zatopena trafostanice lokality „Kandie“ /výpadek proudu trval 36 

hodin/ 

Celkem bylo zaplaveno 13 objektů, z toho u 11 objektů obytné prostory. Dále bylo 

zaplaveno mnoho desítek soukromých pozemků, fotbalové hřiště AFK, sportovní 

areál, kotelna a sklep KS čp. 255, kotelna a sklep na hřišti AFK,  

 

V dopoledních hodinách dochází k vybudování protipovodňové ochrany vytvořením 

příkopu napříč celou zahradou MŠ Pečky. 

 

V 11:00 hodin bylo hlášeno městským rozhlasem upozornění na nebezpečí záplavy 

v oblasti od Kostelní Lhoty a následně byl zajištěn svoz pytlů i písku pro tvorbu 

zábran.  

 

Krizový štáb do odvolání uzavírá městský park z důvodu možného pádu stromů a 

podmáčení celého terénu. Uzavření bylo zajištěno. 

 

Rada města vyslovuje nespokojenost s podávanými informacemi krizového štábu 

MěÚ Kolín 

 

RM se bude na příštím zasedání dne 10. 6. 2013 zabývat aktualizací krizového plánu a 

zajištění dalších věcí pro případ budoucích krizových situací /mapa s vrstevnicemi, 

megafon, kvalitní mobilní telefon/ 

 

Poškozený majetek města, zjištěný stav ke dni 5. 6. 2013  

 Komunikace, včetně chodníků ulic Jeronýmova, Mlýnská, včetně kanalizačních vpustí 

 Kotelna, včetně kotlů KS čp. 255 

 Kotelna + sklep na fotbalovém hřišti AFK 

 

Rada města vyslovuje poděkování členům jednotky JPO II. Pečky, zaměstnancům Pečeckých 

služeb s.r.o. Pečky za příkladnou pomoc při odstraňování následků při povodních 

 

Rada města schvaluje:  

     

a) Jednorázovou finanční výpomoc /dar/ občanům, kterým byl zaplaven obytný prostor  

a to ve výši 20.000,-Kč pro jedno číslo popisné: 

Seznam osob, který bude vyplacena finanční částka 

 

 

b) Vyhlášení veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., a materiální sbírky určené na 

pomoc občanům města Pečky postiženým povodní v červnu 2013. 

 

 

 



  

Rada  ukládá:  

 

1. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové připravit rozpočtové opatření s tím, že 

toto bude projednáno 19. 6. 2013 na veřejném zasedání ZM - zajištění následků 

povodně. 

2. Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové zajistit veškeré kroky při zřízení 

humanitární sbírky. 

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zmapovat postižený majetek 

města a připravit podklady pro nahlášení pojistné události.   

4. Všem zainteresovaným složkám JPO II. Pečky, Pečeckým službám, s.r.o., 

pokračovat v odstraňování následků povodní – prioritně zajištění chodu kanalizační 

sítě, včetně ČOV.  

5. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zmapovat stav Mlýnského náhonu po povodni. 

6. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zajistit konzultaci s odbornou firmou /f. Drahorád, 

Český Brod/ oprava výpusti na jezu v Radimi. 

7. Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zajistit odborný posudek statika u zaplavených 

nemovitostí.  

 

 


