
Příloha č.3 ke smlouvě č.  S/ŘVC/162/OSE/INOM/2015 

Specifikace činností správce při mimořádných situacích 

 

a) V případě povodní a ledových jevů, odtávání provádí četnost obchůzky častěji dle aktuální situace. 
b) Při provozu za povodňových situací se řídí Povodňovým plánem zpracovaným pro přístav a pokyny 

vodohospodářského dispečinku (s absolutní prioritou) a v souladu povodňovým plánem obce Petrov. 
c) Sdělení o povodňových situacích a výskytu ledových jevů správce vyhlašuje na základě jednotlivé stupně 

povodňové aktivity dle Provozního a Povodňového plánu. 
d) Vede povodňový deník. 
e) Z důvodů povodní nebo jiných mimořádných situací zabezpečuje uzamykatelné vstupy (uzamyká je – 

ochrana před vandalismem). 
f) Zajišťuje pracovní pohotovost nad časový rámec rozsahu obchůzek. 
g) Zajišťuje činnosti na rámec provozní doby přístavu. 
h) V případě zámrazy provádí odsekávání ledů od konstrukcí přístavu a přístavišť. 
i) Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, na základě sdělení správce provozovatel odvolává jednotlivé stupně 

povodňové aktivity (zápisem v povodňovém deníku) a správce zajistí činnosti dle Provozního řádu. 
j) Při poruše nebo havárii stavební nebo technologické části sportovního přístavu správce spolupracuje s 

vlastníkem, správcem toku, popř. s vodoprávním úřadem na odstranění poruchy nebo havárie (jedná se např. 
o likvidaci havárie z hlediska zhoršení jakosti vody vzniklé při úniku hydraulického oleje z agregátu nebo při 
nedovoleném nakládání se závadnými látkami na místě, které k tomu není určené). 

k) Je povinen zkontrolovat zabezpečení plavidel při zastavení plavby a při výskytu ledových jevů. Při 
nedostatečném zajištění je povinen vyzvat provozovatele plavidla k nápravě, při jejím neprovedení a riziku 
vzniku škod na zařízení vodní cesty nebo jiných plavidlech provede zabezpečení na náklady provozovatele 
plavidla. 

l) V případě vypouštění plavebního kanálu zajistí, aby provozovatelé odklidili plavidla z přístavu a dohlíží na 
řádný průběh vypouštění a napouštění přístavu v prostoru přístavního bazénu 

m) V případě havarijního zhoršení jakosti vody plní ohlašovací povinnost dle Provozního řádu. 
n) V případě nutnosti zajišťuje spolupráci s Policií ČR. 

 


