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Statut povodňové komise města Olomouce 
 

Povodňová komise města Olomouce (dále jen PKM), je pověřena řešit 
protipovodňovou ochranu územního obvodu Statutárního města Olomouce. V případě 
vzniku povodňové situace spolupracuje s  Povodňovou komisí Olomouckého kraje  
a povodňovými komisemi dotčených obcí a subjektů. Při své činnosti vychází  
z § 78 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Povodňovou komisi města Olomouce zřizuje Rada města Olomouce. Předsedou 
komise je dle § 78 odst. 1 vodního zákona primátor. Další členy komise jmenuje 
z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou 
způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. 

2. Povodňová komise města Olomouce je podřízena Povodňové komisi 
Olomouckého kraje. Pokud při povodni převezme řízení ochrany Povodňová 
komise Olomouckého kraje, provádí PKM opatření ve svém územním obvodu 
podle pokynů nadřízené komise. 

3. Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na 
ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. 

4. Tajemníka komise jmenuje primátor. Z organizačního řádu Statutárního města 
Olomouce vyplývá, že tajemníka komise vybere ze zaměstnanců odboru ochrany 
Magistrátu města Olomouce. 

5. Členy PKM mohou být zástupci politických stran zastoupených  v Zastupitelstvu 
města Olomouce nebo jimi navržení odborníci, pracovníci Magistrátu města 
Olomouce, organizací založených či řízených městem, dále zástupci subjektů  
a odborných institucí zabývajících se vodním hospodářstvím, protipovodňovou 
ochranou a krizovým managementem, nebo subjektů vykonávajících činnost 
související s  řešením povodňových situací a ochranou před povodněmi. 

6. Zápis z jednání PKM zpracovává tajemník komise. Správnost zápisu potvrzuje 
svým podpisem předseda komise nebo člen pověřený předsedou řízením jednání 
komise. Zápisy z jednání Povodňové komise města Olomouce jsou uloženy 
samostatně na odboru ochrany Magistrátu města Olomouce. 

7. Komise si může vyžádat stanoviska a podklady od povodňových orgánů obcí, 
ostatních účastníků ochrany před povodněmi, odborů Magistrátu města Olomouce, 
organizací založených či řízených městem a od dalších komisí zřízených Radou 
města Olomouce. 

8. Komise může k jednání přizvat další subjekty vykonávající činnost související 
s řešením povodňových situací a ochranou před povodněmi, případně po dohodě 
s tajemníkem Magistrátu města Olomouce zaměstnance magistrátu. 

9. Tento statut schválila Rada města Olomouce na svém zasedání dne 18.5.2004  
a doplnit či měnit jej může pouze Rada města Olomouce. Dnem schválení se 
doposud platný statut zrušuje. 

 
 
Dne : 12.5.2004                           Ing. Martin Tesařík 
                  primátor 


