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Prudnik, dnia 28.06.2022r.

wg rozdzielnika
Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazuję:
Data i godzina wydania: 28.06.2022 - godz. 10:21
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we
Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 49
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 10:22 dnia 28.06.2022 do godz. 18:00 dnia 28.06.2022
Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do
Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia
Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew
od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na
mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne
wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia
szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów
ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze
burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny,
punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie
hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na
obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować
Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego w Prudniku na numery
telefonów - w dni powszednie: 077 4066233 ; 4066235 ; fax 4066214 ; e-mail:
gcr@prudnik.pl ;
- po godz.15.15 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta na nr telefonu : 781 761
132 ; 781 761 120 ; Powiatowe CZK - numer telefonu: 077 4381721, 077 4381722, 077
4381723, 077 4368772 oraz faksu 077 4381701, e-mail: zk@powiatprudnicki.pl, po
godzinie 15.30 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta na nr telefonu
077
4380530 i nr faxu 077 4380540.
Na podstawie komunikatu
PCZK Prudnik
Komendant Straży Miejskiej
Naczelnik GCRiPP
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mgr Mirosław Banaś

