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Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy o stanovení změny záp|avového území

vodního toku Vltava, ř. km 0,00 - 40,00

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávníúřadpodle§104odst. laodst.2písm.d)avsouladus§107odst. lpísm.o)
zákona č.2541200l Sb., o vodách a o změně některých zákonú, ve znéni pozdějších předpisů
(dále jen,,vodní zákon") vsouladu s ustanoveními § ll5a vodního zákona a § 8 vyhlášky
č.7912018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracováváni návrhu a stanovováni záplavovýchúzemi a
jejich dokumentace (dále jen ,,vyhláška") a v souladu s částí šestou zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen,,správní řád")

I. stanovuie dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu
.záplavového územívýznamného vodního toku Vltava, IDVT

10100001, v ř. km 0,00 - 40,00
k. ú. Úpor, ZáIez\ice, Bukol, Hostín u Vojkovic, Křivousy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou,

Dušníky nad Vltavou, Veltrusy, Všestudy u Veltrus, Lobeček, Kralupy nad Vltavou,
Chvatěruby,Zlončice, Máslovice, Větrušice u Klecan, Husinec u Řeže, Klecany,

Přemyšlení, Brnky, Roztoky u Prahy, Žalov,Úholičky, Letky, Libčice nad Vltavou, Dolany
u Prahy, Mikovice u Kralup nad Vltavou, Minice u Kralup nad V]tavou, Lobeč,

Nelahozeves, Podhořany, Nové Ouholice, Vepřek, Mlčechvosty, Vraňany, Lužec nad
Vltavou, Chramostek,Zelčín, Vrbno u MěIníka, Hořín

II. vymezuie dle § 66 odst. 2 a8 vodního zákona v uvedeném úseku
aktivní zónu záplav ov éh o území (dále i en,,AZZÚ")

III. stanovuie dle § 67 odst. 3 vodního zákonatuto omezuiící
podmínku pro záplavové území mimo AZZÚ=

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území musí projektová dokumentace
takové stavby obsahovat i posouzení jejího vlilu na odtokové poměry a návrh vhodných

protipovodňových opati,ení.

Tímto opatřením obecné povahy se se mění aktuální stanovení záplavového území vodního toku
Vltava ze dne 9. lL.2004, č. j.49755l04lOŽP-Bab, Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, mění se hranice záplavových území pro prutoky Qs,
Qzo a Qroo a rozsah aktivní zóny záplavového území.

Záplavové území bylo stanoveno na základě náwhu správce významného vodního toku Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik, závoď Dolní Vltava, Grafická 36, 150 2l Praha 5 (dále jen
,,Povodí Vltar,y, s. p."), ,,Zpracování podkladu pro návrh záplavových izemi Vltar,y v ř.km
0 - 40 dle vyhlášky č,'79l20I8 Sb," z prosince 2019, jehož zhotovitelem byla společnost DHI,
a,s., Na Vrších l490l5,100 00 Praha l0.

Mapové výstupy jsou zpracovány na podkladu Výškopisných dat DMR 5G, O ČÚZK, MO ČR,
MZeČR, 2012;ZákladnímapyČR t:to000,o ČÚzr2016;ortofotoČeskérepubliky l:5000,
a ČÚZr2015; apodkladech Povodí Vltavy, státní podnik. Mapové podklady se zakreslenými
zápIavovými čárami a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou nedílnou součástí ýše vyhlášenézměny
a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci ,,Životní prosředí /
Vodní hospodářství" v aktualitě ,,Podklady návrhu pro stanoveni změny záplavového území
vodního toku Vltava" nebo přímo pod následujícím odkazem:
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https: //www. kr-stredoceskv.czlwe b/zivotn i-prostred i /voda/-
/asset publisher/lLTvh8P89d5p/content/podkladv-navrhu-pro-stanoveni-zmenv-
za plavoveho-uzem i-vod niho-toku-vltava

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto r,yhláškou
přesunuty do sekce ,,Životniprostředí / Vodní hospodářství l Záplavováizemí".

Stanovené záp|avové územíje platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku,
které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových územi.

Zakres|ení záplavových čar zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Při posouzení
konkrétního místa je rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná
nadmořská qýška terénu posuzovaného místa.

Pro případné zjištění podrobností záplavoqých území až na úroveň jednotliqých pozemků
se postupuje tak, Že rozhodující v určení rozsahu záplavového území na konkrétním
pozemku je porovnání výŠkového zaměření pozemku, zpracovaného autorizovaným
geodetem pro investora, s údaji o nadmořské výšce hladin ze stanoveného záptavového
území, tj. se zaměřenými profily koryta a terénu a s vypočtenými výškami hladin velkých
vod v těchto profilech.

odůvodnění
Podáním u lGajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prosředí a zemědělství
(dále jen,,Krajský úřad") dne 30, 3.2020 navrhl státní podnik Povodí Vltavy jako správce
významného vodního toku Vltava změnu záplavového území tohoto vodního toku. Povodím
Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 24.3.2020, č. jPYL-2I905l2020l260,1 paré
dokumentace v listinné podobě (situace, pruvodní zpráva, psaný podélný profil, standardní
hydrologické údaje) a CD s příslušnými daty. Bylo dohodnuto, že dalši potřebná povinná tištěná
paré budou předložena po vypořádán případných připomínek.

Předložený návrh odpovídal platným právním předpisům (až na počet předkládaný ch paré viz
výše) a splnil požadavky r,yhlášky.

DŮvodem návrhu změny záplavového ízemi je vydání vyhlášky č. 7912018 Sb., o způsobu
arozsahu zpracovávání návrhu a stanovováni záplavovýchúzemi ajejich dokumentace, která
upravuje zpŮsob ýpočtu a stanovení záplavovýchúzemi a dále stanovení záplavového území
řeky na základě detailních výpočtů dvourozměmým matematickým modelem nad aktuálním
digitálním modelem terénu, které stanoví podrobné charakteristiky proudění v korytech řek a v
inundačním územi v úseku Vltavy od ř. km 0,0 na soutoku s Labem v Mělníku po ř. km 40
(Roztoky-Brnky).

Dle právních předpisů a na základě předloženého návrhu se stanoluje změna záplavového
území pro průtoky Qs, Qzo, a Qroo a jeho aktivní zóny. Záplavovéúzemí pro průtok Qsoo se
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky nevymezuje.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou
změnu sdotčenými orgány vpísemnosti č. j. 068800l2020lKUSKze ďne 19.5.2020.Ye
stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel souhlasné vyjádření vodoprávního úřadu Černošice, obce
Větrušice, vodoprávního úřadu Neratovice, obce Všestudy, obce Únotlery a připomínky obcí
Nová Ves a Zá|ezlice. Dále Krajský úřad obdržel připomínku odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 17l odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne
9. 6. 2020 pod č, j. 07840512020/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na
úředních deskách obecních úřadů v obcích,jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkoý přístup. Návrh opatření byl na
úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a
obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo
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dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejněni návrhu na úřední desce Krajského úřadu,

Ve stanovené lhůtě Krajslcý úřad obdržel připomínky.

Krajský úřad předal písemností č. j.... ..........ze dne .........došlé připomínky navrhovateli k
lypořádání.

Kjednotlivým připomínkám po jejich vypořádání Povodím Vltavy, s. p., Krajský úřad
sděluje.

Krajskýúřaddne . opatřenímobecnépovahypodč. j. ...,.,... změnilrozsahzáplavového
území vodního toku Vltava v ř. km 0,00 - 40,00 podle návrhu předloženého správcem toku dne
30.3.2020.

Mapová dokumentace záplavovýchúzemi se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách
Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá
opaření obecné povahy, kter,ým se záplavové ,6zemi mění Ministerstvu životního prostředí
a pořizovatelům územně analytických podkladů s r,yznačením nabytí jeho účinnosti a s

přislušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku předájedno lyhotovení
dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě,

Stanovení.záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktoru,
jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého územ|

Při aplikaci ýsledků ýpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní tíírozměmý v čase proměnný
děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha
zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou
příčných profilů použitých k qýpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění
topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních
modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území j e dáno ustanoveními § 67 vodníh o zákona.
Mimo aktivni zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji
v rámci íízeni o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltava, s, p.,

a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní
lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat
opravnýprostředek. Soulad opatření obecné povahy správními předpisy lze podle ust. § l74
odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumnémíízeni.

Konec textu zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy.

Ing. Gabriela Zíková
oprávněná ítřední osoba

odborný referent
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Datum vyvěšení oznámeni:

l0 6 , !,0,i,c

Datum sejmutí oznámeni:

Podpis arazitko oprávněné osoby;
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Rozdělovník

Doručí se

a) Obci (Městu) k vy

l, Roztoky, nám. 5. května 2,252 63 Roztoky u Prahy, IDDS: ticbbnc
2. Úholirky, Náves l0,252 64 Úholičky,IDDS: 68vb4q6
3. Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90,252 66 Libčice nad Vltavou, IDDS: 3eqbc5y
4. Dolany nad Vltavou, Vltavská 95,2'78 0l Dolany nad Vltavou, IDDS: h32aj4s
5. Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 0I Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq
6, Nelahozeves, Škokí 3,2"77 5l Nelahozeves,IDDS: t42bciq
7. Nová Ves, Nová Ves 154,2'77 52 Nová Ves u Mělníka, IDDS: zsubhap
8. Vraňany, Vraňany 37,277 07 Yrař'any,IDDS: eirbgn7
9. LlžecnadVltavou, l. máje 176,177 06Lužec nadVltavou,IDDS: r4ebg29
l0. Hořín, Hořín 19, 2'76 0I Mělník 1, IDDS: 3nkaj4h
11. Zďiby, Průběžná 11,250 66Zdiby,IDDS: vt2b6m8
12. Klecany, Do Klecánek52124,250 6'7 Klecany,IDDS: 4d6bdnh
13. Husinec, U Radnice 64,250 68 Řež,IDDS: hfbbpt6
l4. Větrušice, Vltavská 14,250 67 Klecany,IDDS: 4pebqfq
15. Máslovice, Pražská 18,250 69 Máslovice, IDDS: 3wsbnc6
1 6. Zlončice, Zlončice 40, 27 8 0 l Zlončice, IDDS : h94ap4a
17. Chvatěruby, Chvatěruby 230,278 01Chvatěruby, IDDS: 4kvbnflr
l8. Veltrusy, Palackóho 9,27'7 46 Veltrusy,IDDS:yn2bwnn
19. Všestudy, Všestudy 7 ,2'77 46 Všestudy, IDDS: s6ga88y
20. Vojkovice, Vojkovice I3'7,277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, IDDS: d5tb5p8
21. Hostín u Vojkovic, Hostín u Vojkovic 80,2]] 44 Hostín u Vojkovic, IDDS: ea3bkzi
22. Zálezlice, Zálezlice l11,2]1 45 Zálezlíce, IDDS: srmbjwv
23. Obříství, Svatopluka Čecha 40,277 42Obíiství,IDDS: auhbwvz

Dle ustanovení § 172 odst. l správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy
vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního
obvodu se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě
obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádeme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu opatření
obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

Dále obdrží: Povodí Vltavy, s. p.,IDDS: gg4tShf

í na úřední desce:
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