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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  33 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 233       datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 

 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 33; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS      49.1223403N, 17.5465539E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Tinková Lenka, Tomeček Michal  
Adresa :  Topolná č.p. 33, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                  telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                              e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  34 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 234       datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 

 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 34; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS      49.1224122N, 17.5468106E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Mandík Milan a Mandíková Renata 
Adresa :  Topolná č.p. 34, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                  telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                              e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  35 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 237       datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 

 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 35; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS      49.1224786N, 17.5470439E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Murková Lucie 
Adresa :  Topolná č.p. 35, 687 11 Topolná                    telefon práce                                                         
mobil:                                                                                  telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                              e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  92 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 865      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 92; bytový dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  bytový dům 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1200692N, 17.5440478E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Adresa :  Topolná č.p. 92, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  95 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 407      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [595695]:, č. p. 95; bytový dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  bytový dům 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1200711N, 17.5435311E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Úlehla Jiří 
Adresa :  Topolná č.p. 95, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  135 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 67      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti  Hospoda U Huberta 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 135; objekt občanské vybavenosti 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  občanská vybavenost 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1215567N, 17.5436611E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Srovnal Ladislav a Srovnalová Kateřina 
Adresa :  Topolná č.p. 135, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  137 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 65      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 137; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1215950N, 17.5440858E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Bejvl Martin 
Adresa :  Topolná č.p. 137, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  137 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 65      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 137; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1215950N, 17.5440858E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Bejvl Martin 
Adresa :  Topolná č.p. 137, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  138 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 214     datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 138; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1218833N, 17.5450314E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Mášek Jaroslav 
Adresa :  Topolná č.p. 138, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  139 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 223     datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 139; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1219261N, 17.5454708E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Gajdošíková Anna a Vargová Hana 
Adresa :  Topolná č.p. 139, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  140 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 224/1, st. 224/2     datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 140; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS      49.1220094N, 17.5461672E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Nemochovský František a Nemochovská Gabriela 
Adresa :  Topolná č.p. 140, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  141 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 225       datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 

 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 141; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS      49.1220708N, 17.5463942E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Huf Petr 
Adresa :  Topolná č.p. 141, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  153 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 213     datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

Základní informace o nemovitosti 

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 153; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1218614N, 17.5447681E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Faltinskyy V'yacheslav 
Adresa :  Topolná č.p. 153, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  507 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 836      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 507; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1202647N, 17.5454731E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Berecka Marek a Berecková Xenie 
Adresa :  Topolná č.p. 507, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  508 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 865      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 508; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1202369N, 17.5452450E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno:  Lapčík Jiří a Lapčíková Zdeňka 
Adresa :  Topolná č.p. 508, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  518 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 853      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 518; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1204533N, 17.5474808E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Foltýn Pavel 

Adresa :  Topolná č.p. 518, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  528 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 861      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 528; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1205300N, 17.5478583E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Foltýn Zdeněk a Foltýnová Dobromila 
Adresa :  Topolná č.p. 528, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  532 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 872      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 532; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1202369N, 17.5452450E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno:  Sladký Radek a Sladká Eva 
Adresa :  Topolná č.p. 532, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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zpracoval: Crisis Consulting s.r.o 

 

Povodňový plán vlastníků nemovitosti  číslo popisné/orientační:  539 

        katastr: Topolná 

parcela p.č.st.: 539      datum poslední aktualizace:   14. 9. 2020 
 

 Základní informace o nemovitosti   

Adresa:  Topolná [592692]:, č. p. 539; rodinný dům 

Typ:  zastavěná plocha a nádvoří 

Popis:  RD 
 

Zóna ohrožení:          Ohrožení bleskovou povodní         

        

Počty osob a zvířat osob požadavek na ubytování požadavek na evakuaci domácích zvířat 

Děti     
Dospělí     
Důchodci a starší     

Celkem     
z toho osob ZTP        

 

Činnost při zabezpečovacích pracech 

Zabezpečení pomoci 

Popis: není                       věcná pomoc     

Druh a počet domácích zvířat 

Druh: Klepněte sem a zadejte text.                                zvířata velká                   zvířata malá    

Popis terénu 

Nadmořská výška:      [m n.m. BPV]    GPS    49.1204769N, 17.5471344E 
Rok narození                                                                                                                                                                 

Seznam kontaktních osob  

 

Jméno: Farný Dalibor Ing. a Farná Eva 
Adresa :  Topolná č.p. 539, 687 11 Topolná                      telefon práce                                                         
mobil:                                                                                    telefon domů: 
Vztah k nemovitosti: vlastník                                                e-mail…                                                        
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