* Červeně označená a podtržená pole jsou povinná. Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění jsou přílohou formuláře PPVN.

Základní údaje1)
Kraj:

Obec:

ORP:

PSČ:

Identifikační údaje ohrožené nemovitosti2)
Část obce/města:

Číslo parcely:

Ulice:

Číslo popisné:

Vlastník:

Druh nemovitosti:

Mobilní telefon:

Číslo orientační:

E-mail:

Číslo evidenční:

IČO:

Číslo domovní:

Kontaktní údaje3)
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:

Osoby obývající nemovitost4)
Jméno

Rok
narození

Telefon

Požaduje
evakuaci

Požaduje zvláštní
pomoc

Domácí zvířata na pozemku vlastníka nemovitosti5)
Druh

Kusů

Požadavek evakuace
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Umístění hlavních uzávěrů6)
Elektrická energie:
Plyn:
Voda:
Jiné:

Druh povodňového ohrožení7)
Vodním tokem

Vodní nádrží

Přívalové povodně mimo tok

Ostatní

Další ohrožené/ohrožující objekty v blízkosti nemovitosti8)

Činnost při zabezpečovacích pracích při povodni9)

Ústupové cesty z objektu10)

Záznamy o aktualizaci11)
Předmět

Datum

Záznam o vypracování12)
Vypracoval

Dne

Podpis

Schválil

Dne

Podpis
2/2

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589
tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz
zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

1) Zde vyplňte pouze PSČ ohrožené nemovitosti, ostatní pole ponechte prázdná
2) Vyplňte adresu nemovitosti a kontaktní údaje na vlastníka (telefon, e-mail, případně IČO,
jedná-li se o právnickou osobu či sídlo provozovny).
Číslo evidenční: vyplňte, neexistuje-li číslo popisné
Číslo domovní: vyplní obyvatelé bytové jednotky
Druh nemovitosti: např. rodinný dům, chata, byt
3) Vyplňte, jsou-li údaje vlastníka odlišné od údajů nemovitosti, případně uveďte kontaktní
údaje osoby, kterou je možno kontaktovat v případě, že není vlastník nemovitosti k zastižení.
4) Požaduje evakuaci: označte pouze v případě, že daná osoba není schopna zvládnout evakuaci
vlastními silami (typicky osoby nad 70 let věku, invalidé)
Požaduje zvláštní pomoc: označte pouze v případě, že daná osoba nezvládne zajistit
zabezpečovací práce na nemovitosti vlastními silami
5) Uveďte všechna domácí zvířata na pozemku vlastníka nemovitosti
Požadavek evakuace: označte pouze v případě, že nejste schopni zajistit evakuaci domácích
zvířat vlastními silami
6) Zde uveďte stručný popis umístění hlavních uzávěrů u nemovitosti (např. Uzávěr vody se
nachází v šachtě napravo od hlavního vstupu.)
V případě, že není zřízena přípojka, nechte pole prázdné.
Jiné: zde uveďte další energetická zařízení, která je nutno při povodni odpojit (typicky solární
elektrárny, tepelná čerpadla aj.)
7) Uveďte jakým způsobem je nemovitost při povodni ohrožována
Vodním tokem: ohrožení rozlivy a prouděním vody v blízkosti vodního toku
Vodní nádrží: ohrožení při havárii vodního díla nad nemovitostí
Přívalovou povodní: ohrožení splachy z polí, bahnotoky, či sesuvy při intenzivních srážkách
Ostatní: jiné druhy povodňového ohrožení (například při ucpání kanalizace)
8) Zde uveďte další objekty nacházející se v blízkosti nemovitosti. Typicky se jedná o
hospodářské budovy a podobně. Uveďte zejména objekty, které mohou být při povodni zdrojem
ohrožení (například dílna či garáž, kde jsou umístěny nebezpečné látky, jako jsou barvy, laky, či
pohonné hmoty).
9) Uveďte činnosti, které byste prováděli k zabezpečení nemovitosti v případě hrozící povodně
(např. utěsnění oken u podsklepeného domu, vynesení cenného nábytku do prvního patra,
zabezpečení skladu dřeva proti odplavení, instalace pytlů s pískem před vchodové dveře apod.)
10) Vyplňte typ komunikace vedoucí k vašemu domu (např. štěrková, asfaltová, nezpevněná
cesta), uveďte komunikaci, po které je nejsnazší přístup k nemovitosti
11) Zde uvádějte veškeré prováděné změny, včetně důvodu změn (například změna vlastníka
nemovitosti)
12) Vypracoval: osoba, která provedla vypracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti
(zpravidla vlastník nemovitosti či jím pověřená osoba)
Schválil: osoba zodpovědná za schvalování povodňových plánů vlastníků nemovitosti (zpravidla
předseda povodňové komise příslušné obce)
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