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Digitální povodňový plán Statutárního města Pardubice 

Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitostí: 

1. Adresa nemovitosti:

Ulice 
Číslo popisné/ 
evidenční 

Obec Část města 
Parcelní 

číslo: 

2. Kontakt k nemovitosti:

Kontaktní osoba k nemovitosti: Telefon: 
E-mail:

Vztah k 
nemovitosti: Příjmení Jméno Titul 

Rok 
narození 

mobil domů 
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3. Údaje o evakuaci:

Osoby v nemovitosti 
CELKEM: 

 z toho požadavek na 
evakuaci: 

z toho: 

trvale: děti do 10 let: 

osoby starší 60 let: imobilní osoby: 

4. Činnost při zabezpečovacích pracích:
Uveďte vaší činnost nebo opatření, které byste dělali při zabezpečovacích pracích před povodní na ochranu

vaší nemovitosti (majetku).
Například: vynášení materiálu a zařízení místností nebo zvedání zařízení, vyklízení sklepa, garáže, mrazáku, 
instalace protipovodňových zábran (hradící prvky - pytle s pískem, fošny…). 

5. Požadavek na pomoc (hasiči, vybraní spoluobčané) – pomoc např. při vynášení věcí

Jedná se o krajní případ (osoby tělesně postižené, senioři, atd.) -  vyplňte počet potřebných osob
nehodící škrtněte

Hasiči: NE ANO - 

Věcná pomoc (nákladní automobil apod.): NE ANO - 

6. Požadavek na evakuaci domácích zvířat:
Jedná se o krajní případ (osoby tělesně postižené, senioři, atd.) -  vyplňte počet potřebných osob

Druh: Počet zvířat: Druh: Počet zvířat: 

Druh: Počet zvířat: Druh: Počet zvířat: 
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INFORMACE PRO ZPRACOVATELE POVODŇOVÉHO PLÁNU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI 

 

Správce osobních údajů Statutární město Pardubice (dále jen „Správce“) plní tímto ohledně osobních 
údajů získaných na základě tohoto dokumentu svou informační povinnost v souladu s čl. 13 nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“): 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Vladimír Nesvatba 

Správce na základě tohoto dokumentu zpracovává osobní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, trvalý 
pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, datum narození, rok narození, telefonní a e-mailová adresa, 
vztah k nemovitostem, podpis, informace z povodňového plánu vlastníka nemovitosti v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění 
povinností (dále jen „Osobní údaje“). Tyto Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vypracování 
povodňového plánu vlastníka nemovitosti dle § 71 odst. 4 vodního zákona namísto vlastníka, vypracování 
povodňového plánu obce (Správce) a dalších krizových dokumentů, pro které jsou Osobní údaje určeny, 
a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním 
zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti 
zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další 
záchranné práce apod.). 

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a 
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce 
pověřen. 

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům: 

• společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, IČO: 47116901 jako 
zpracovateli povodňového plánu Správce, jehož je povodňový plán vlastníka nemovitosti 
součástí, 

• společnosti HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, 
IČO: 610 61 557 provozovateli informačního systému, v němž je umístěn povodňový plán Správce. 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti povodňových plánů, nejdéle 
však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že 
budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce 
zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje. 

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup 
k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt 
údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá 
z výjimek dle GDPR (např. pokud Osobní údaje zpracovává Správce za účelem splnění svých zákonných 
povinností). 

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem: 

• emailovou komunikací s na emailové adrese:  gdpr@mmp.cz. 

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu. 

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, 
že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně a dále vlastníku 
nemovitosti zůstává povinnost vypracování povodňového plánu vlastníka dle vodního zákona. 

Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje 
a předaly Správci kontaktní údaje a další údaje povodňového plánu vlastníka nemovitosti.  
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