
Zápis Povodňové komise obce Rudoltice  

ze dne 24.2.2012, 18.30 hod. 
 

Přítomni: 
Lenka Bártlová, předseda povodňové komise 
René Žáček, 1. místopředseda povodňové komise 
Erika Kohoutová, člen povodňové komise 
Vilém Jílek, předseda TJ SOKOL Rudoltice 
Jiří Just, člen povodňové komise 
Daniel Žáček, člen povodňové komise 

Telefonicky ve spojení: 
Libor Dostál, 2. místopředseda povodňové komise a jednatel VISION Rudoltice s.r.o. 
Richard Kohout, člen povodňové komise ORP Lanškroun 

 

Povodňová hlídka provedla v 16.35 hod. kontrolu stavu vodního toku Lukávka, přičemž 
zkonstatovala, že hladina vody v toku vystoupala na hranici 2. stupně povodňové aktivity. 
Na místě bylo zjištěno, že na několika místech dochází k vylití povodňové vody z koryta 
vodního toku a k zaplavování místních přechodů pro pěší přes vodní tok. Při prohlídce 
vodního toku byly zjištěny 2 závady v blízkosti vodního toku. Majitelé nemovitostí, na nichž 
se závady nacházely, byli vyzváni k jejich odstranění.  

V 16.44 hod. byla zjištěna překážka na břehu potoka u mostu (u pošty), následně byli 
povoláni pracovníci společnosti VISION Rudoltice p. František Božák a Jiří Krystl 
k odstranění překážky. Pan Holý byl dále vyzván povodňovou hlídkou k odstranění autovraků 
na nemovitostech, přiléhajících k vodnímu toku. Pan Kašina byl vyzván k přeparkování 
vozidla. 

Povodňová komise doporučuje obyvatelům obce Rudoltice, aby se nezdržovali v 
blízkosti vodního toku Lukávka, nepokoušeli se přecházet zaplavené místní přechody 
pro pěší přes vodní tok a zabezpečili si zejména svůj majetek, nacházející se na 
nemovitostech, přiléhajících k vodnímu toku.  

Stav na vodním toku bude i nadále, a to i během noci z 24.2. na 25.2.2012 monitorován 
Jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zabezpečí monitorování vodního toku 
zaměstnanci společnosti ve večerních hodinách, ve 20.00 hod. Povodňová hlídka bude 
provádět monitoring během celé noci. 

Obyvatelé obce byli o vzniklé povodňové situaci informováni prostřednictvím veřejného 
rozhlasu v 18.55 hod. V případě zhoršení situace budou občané informováni prostřednictvím 
sboru dobrovolných hasičů obce i veřejného rozhlasu. 

 

Skončeno, podepsáno v 18.45 hod. 

Zapsala: Lenka Bártlová 


