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Otázky pro rozhodnutí o budování 

LVS a VISO 
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Lokální varovné a výstražné systémy - otázky 

Před zahájením přípravy  projektů na vybudování lokálních 

výstražných systému doporučujeme žadatelům o dotaci odpovědět si 

na tyto základní otázky, které se v rámci realizace  projektu 

vyskytnou a mohou zkomplikovat nejen realizaci, ale i následný 

provoz systému. 
 

 komu bude systém sloužit ( kraj, ORP, obec, sdružení obcí, mikroregion, 

jiný subjekt ) 

 kdo ho bude využívat - mít zájem o data z LVS ( kraj, ORP, obec, Povodí, 

ČHMÚ ) 

 Kdo bude využívat VISO ( obec, svazek, HZS) 

 kdo bude žadatelem o dotaci a nositelem dotačního titulu, včetně 

neuznatelných nákladů v případě mikroregionů, svazků obcí. Jak se 

budou podílet ostatní obce na tomto projektu 

 jaké subjekty se budou vyjadřovat k projektu (Povodí, HZS, vlastníci 

pozemků, mostů, budov, komunikací, správci toků) 

 

 



Lokální varovné a výstražné systémy – otázky 

 

 kdo bude objednávat, vlastnit a zpracovávat dokumentaci pro výběrová 

řízení 

 kdo bude objednávat, vlastnit a zpracovávat prováděcí projektovou 

dokumentaci 

 jaký systém bude budován a v jakém rozsahu ( kraj, ORP, obec, sdružení 

obcí, jiný subjekt ) 

• jednoduchý – pro jeden subjekt – jednu povodňovou komisi                

( hladinoměr, srážkoměr, el. siréna, bezdrátové rozhlasy ) 

• složitý – více subjektů ( systém hladinoměrů, srážkoměrů, el. sirén, 

bezdrátové rozhlasy, převaděče rádiového signálu, ovládací 

střediska, vlastní server ) 

 bude zbudován jeden nebo více systémů přenosu a shromažďování 

informací z LVS ( datové přenosy prostřednictvím mobilních operátorů - 

SMS nebo  rádiové přenosy dat ) 

 Bude komunikační server součástí dodávky měřící techniky nebo bude 

zajištěn provozovatelem LVS 
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Lokální varovné a výstražné systémy - otázky 

 bude budován systém webového zobrazování informací jednoho, či více 

provozovatelů (správců) serverů ( LVS, VISO ) 

 bude podmínkou HZS ovládání VISO 

 bude budováno zařízení VISO ovládané radiovým signálem – přidělení 

rádiového kmitočtu ČTÚ – správní poplatek, jednoroční poplatek za 

využívání rádiového kmitočtu 

 v jaké výši budou celkové finanční náklady 

 bude podmínkou dotace provozování systému odbornou firmou 

 v jaké výši a kdo bude hradit finanční náklady na udržitelnost projektu a 

provozování systému 

 s jakými dalšími náklady na provozování systému je nutné ještě počítat – 

pojištění systému proti krádeži, revize zařízení 
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Digitální povodňové plány - otázky 

 

 má obec k dispozici povodňový plán 

 co to je digitální povodňový plán 

 kdo ho bude používat – jen povodňové orgány nebo bude sloužit  i 

pro běžnou činnost obce jako další zdroj informací  

 kdo bude žadatelem a nositelem dotace – v případě svazků, 

regionů, krajů 

 webová aplikace (textová, grafická část) bude přístupná veřejnosti, 

jak bude zajištěno její zveřejnění – web obce, web zpracovatele, 

web dPP ČR 

 jak bude zajištěna lokální instalace dPP  

 



Digitální povodňový plán - otázky 

 kdo bude provádět aktualizaci dPP –  vlastními silami (jednotlivé obce) 

nebo prostřednictvím odborné firmy 

 aktualizace povodňových komisí a organizací 

 aktualizace PPVN 

 aktualizace objektů ve sdílených databázích POVIS 

 přebírání aktualizovaných údajů od ostatních uživatelů POVIS 

 aktualizace textů a legislativy 

 

 kolik finančních prostředků je nutné zajistit na aktualizaci dPP po dobu 

udržitelnosti projektu a následně 
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