Obecní úřad Radovesnice I
Lošanská 23, 280 02 Kolín 2

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Datum:

0188/2013
Danuše Dušková
19.06.2013

David Schiller
Na Návsi 40
28002 Radovesnice I

Žádost dle 106/99 Sb
Na Vaše dotazy týkající se:
povodní v obci Radovesnice I ve dnech 2. a 3. června 2013 a dále pak:
1.
Kolikátého a v kolik hodin se sešel krizový štáb, popřípadě zastupitelstvo obce a
zabývalo se povodní v obci ve dnech 2. a 3. června 2013 a koordinací protipovodňových
opatření s okolními obcemi?
2.
Jaká protipovodňová opatření byla obcí Radovesnice I přijata v souvislosti s povodní
2. a 3. června 2013, kdo a kdy je realizoval?
3.
Jakým způsobem byli obyvatelé obce Radovesnice I informováni ze strany obecního
úřadu o riziku záplav ve dnech 2. a 3. června 2013?
4.
Kdo a kdy byl pověřen obecním úřadem (popř. krizovým štábem) kontrolou Hořejšího
rybníka a kontrolou stavu propusti potoka na výtoku z Bažantnice v souvislosti s povodní ve
dnech 2. a 3. června 2013?
5.
Kdo, kdy a jakým způsobem koordinoval postup protipovodňových opatření v obci
Radovesnice I v souvislosti s povodní ve dnech 2. a 3. června 2013?
6
Kdy a jakým způsobem byl vyzván majitel Hořejšího rybníka ze strany Obecního
úřadu Radovesnice I k odstranění závad na rybníku (zejména zavařený kryt „kaberny“ a
ucpaná trubka výpusti rybníka)?
Vám sděluji následující:
Povodní obec Radovesnice I ve dnech 2. a 3. června 2013 zasažena nebyla.
1.
Krizový štáb se nesešel, protože nebyl zřízen, a to z výše uvedeného důvodu. Z téhož
důvodu se nesešlo ZO. Koordinace protipovodňových opatření s okolními obcemi prováděna
nebyla, protože to nepřísluší starostovi obce, ale starostovi obce s rozšířenou působností.
2.
Protipovodňová opatření nebyla realizována, protože povodeň obci Radovesnice I
nehrozila.
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3.
Občané o riziku záplav informováni ze strany OÚ nebyli, protože záplavy v naší obci
nehrozily.
4.
OÚ nebyl pověřen nikdo, protože OÚ nikoho pověřit nemůže. Pověřuje starosta obce.
Starostkou obce byl pověřen velitel SDH Radovesnice I pan Roman Havíř a starosta SDH
Radovesnice I pan Petr Říha, aby zajistili pravidelné kontroly Hořejšího rybníka,
Radovesnického potoka a propusti potoka z Bažantnice v rámci SDH. Dále byli pověřeni
zajištěním odstraňování případných nánosů větví, stromů apod. z česel rybníka a koryta
potoka. Propust potoka z Bažantnice pravidelně kontroloval a průtok zajistil člen ZO pan
Miroslav Skala, a to na základě osobní iniciativy, kterou schválila starostka obce. Pověření
velitele SDH a člena ZO starostkou obce bylo uskutečněno dne 2.6.2013 cca v 8 hod.
Kontroly byly prováděny i dne 3.6.2013.
5.
Koordinace protipovodňových opatření nebyla třeba, protože povodeň obec
Radovesnice I nezasáhla.
6.
Majitel Hořejšího rybníka ze strany OÚ k odstranění „závad“ na rybníku vyzván nebyl,
kryt kaberny je zavařen účelově, a to z toho důvodu, aby se zamezilo neodborné či svévolné
manipulaci na kaberně. V případě potřeby lze víko odstranit cca do 15 minut. Trubka výpusti
byla pročištěna členy SDH a již v neděli odpoledne funkční, takže tato výzva by byla
bezpředmětná.

S pozdravem

……………………..
podpis
Danuše Dušková
starostka obce

