
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE 
 
 
 
 
 

OBEC SYTNO - OKRES: Tachov 
 
 

A) Věcná část  
 
Charakteristika území:  
Katastrálním územím obce Sytno protéká Sytenský potok, který pramení v jižně položeném 
sousedním katastrálním území Lhota u Stříbra, jež i z části odvodňuje. Pod obcí Sytno 
protéká potok Sytenským rybníkem a severně od Sytna ústí do vodní nádrže Hracholusky.Do 
Sytenského rybníka přitéká také Sulislavský potok, který pramení v katastrálním území 
Sulisav, z části jehož území odvádí vody. Žádná z jmenovaných vodotečí nemá stanoveno 
zátopové území. Sytno leží na začátku povodí, není ohrožováno žádným větším vodním 
tokem. 
 
Druh a rozsah ohrožení:  
Možné ohrožení krátkodobými srážkami velké intenzity 
 
Vodní tok: 
Sytenský potok – koryto vodního toku umělé 
Správcem vodního toku : Povodí Vltavy,státnípodnik 

 
 
Vodní dílo:  
Sytenský rybníik – vodní plocha 181701 m2 
Vlastník : Město Stříbro 
Hráz rybníka – vodní dílo 
Vlastník : Český rybářský svaz,místní organizace Stříbro 
 

 
 
Ohrožené území: 
Ohrožené území při krátkodobých srážkách velké intenzity  
(uvedeno v příloze č.1,která je součástí tohoto plánu) 
 
 
Objekty a majetek:  
Vlastníci nemovitosti ohroženi při krátkodobých srážkách velké intenzity a počet ohrožených 
osob  
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Ubytovna 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Plzeňská servisní a stavební s.r.o., 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 1 
Počet ohrožených osob:                                                          30 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory 

 
Rodinné domy                                                               
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Vlastimil Harvilla 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 2 
Počet ohrožených osob:                                                          2 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Marek Seidl 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 3 
Počet ohrožených osob:                                                          1 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jaroslav Šantora 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 4 
Počet ohrožených osob:                                                          3 
 Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Josef Čenščák 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 6 
Počet ohrožených osob:                                                          2 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Miloš Morávek 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 8 
Počet ohrožených osob:                                                          2 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Lukáš Loukota 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 9 
Počet ohrožených osob:                                                          3 
 Ohrožené místo :                                                                    dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jiřina Palková 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 15 
Počet ohrožených osob:                                                          0 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Pavel Štěrba 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 22 
Počet ohrožených osob:                                                          0 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jaroslav Morávek 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 23 
Počet ohrožených osob:                                                          3 
Ohrožené místo :                                                                     obytný dům,sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jaroslava  Hanzalová 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 30 
Počet ohrožených osob:                                                         1 
Ohrožené místo :                                                                     obytný dům,sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Luboš Řezníček 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 33 
Počet ohrožených osob:                                                          2 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Václav Prokop 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 35 
Počet ohrožených osob:                                                          4 
Ohrožené místo :                                                                     obytný dům,sklepní prostory,dvůr, 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Petr Kvarda 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 40 
Počet ohrožených osob:                                                          5  
Ohrožené místo :                                                                     dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Zdeněk Vrátník 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 52 
Počet ohrožených osob:                                                          4 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
 



Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jaroslav Škorvánek 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 65 
Počet ohrožených osob:                                                          4 
Ohrožené místo :                                                                     obytný dům,sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Zdeněk Škorvánek 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 66 
Počet ohrožených osob:                                                          1 
Ohrožené místo :                                                                     obytný dům,sklepní prostory,dvůr,zahrada 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Jan Paluch 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 62 
Počet ohrožených osob:                                                          5 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory,dvůr,zahrada 
 
 

Podnikatelské a ostatní subjekty 
 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              PROSUZBY s.r.o. – sídlo firmy 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 5 
Ohrožené místo :                                                                     dvůr 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Vlasimil Harvilla - ,restaurace 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 13 
Ohrožené místo :                                                                     sklepní prostory 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              Obec Sytno – budova OÚ 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 72 
Ohrožené místo :                                                                      přízemí domu 
Jméno vlastníka ohrožené nemovitosti                              PROMONASTA s.r.o. – sídlo firmy 
Adresa ohrožené nemovitosti (včetně čísla popisného):         Sytno č.p. 85 
Ohrožené místo :                                                                     dvůr 
 
 

Evakuační plán:  
Uvědomit občany ohrožených nemovitostí sms i osobně, napomoci jim s evakuací (osoby, 
zvířectvo, majetek) a ubytovat je v budově č.p. 37  v zasedací místnosti, což je evakuační 
místo (celkem 30 míst) 
 
 

B) Organizační část  
 
POVODŇOVÁ KOMISE OBCE  
V obci Sytno není zřízena povodňová komise  
Povodňovou komisi nahrazuje starosta obce  
Václav Bodis, Sytno č.p. 73 
Tel:724182135 
E-mail: obec.sytno@tiscali.cz 

 
Spojení na důležité organizace:  
Policie ČR; PČR Stříbro: 158;  
Hasiči:150 
Záchranná služba:155  
Správce vodovodní a kanalizační sítě: 606 321 275 
Energetika: 840 840 840 
 
 

                                        

                                                                               Starosta obce: Václav Bodis 

 

Schváleno na zasedání ZO: č.2/2022 dne 12.4.2022 
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Tel:724182135


  SYTENSKÝ RYBNÍK 

 

 

Příloha č. 1 

Ohrožené území obce Sytno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyznačení ohroženého území  

Plocha na kterou dopadají vodní srážky a směr vniku do obce 

Sytenský potok  
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