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Věc: Změna stanoveného záplavového území vodního toku Doubrava v úseku vymezeném ř. km 13,952 – 21,000

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), podle ustanovení
§ 66 vodního zákona (v souladu s ustanoveními § 7 vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území) a podle ustanovení
§ 115a téhož zákona opatřením obecné povahy

stanovuje
změnu záplavového území vodního toku Doubrava
vyhlášeného opatřením Krajského úřadu Středočeského kraje dne 25. 4. 2005
pod č. j. 3079-30754/05/OŽP/V-Vi, a to v úseku toku definovaném říčními kilometry
13,952-21,000. Změna spočívá v korekci záplavových čar i plochy aktivní zόny předmětného záplavového území jako výsledek Tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe.
Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čárami v měřítku 1 : 5 000 jsou nedílnou
součástí výše vyhlášené změny a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského
kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro
stanovení změny záplavového území vodního toku Doubrava“, případně přímo pod odkazem https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P
89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-
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doubrava?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotniprostredi%2Fvoda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ILTvh8P89d5p%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D3. Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady
společně s technickou zprávou a touto vyhláškou přesunuty do sekce „Životní prostředí /
Vodní hospodářství / Záplavová území“.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Odůvodnění
Podáním u Krajského úřadu

Středočeského kraje

(dále jen

„Krajský úřad“)

dne 7. 4. 2015 navrhl státní podnik Povodí Labe jako správce vodního toku Doubrava změnu záplavového území tohoto vodního toku stanoveného Krajským úřadem v předchozích
letech. Dne 20. 4. 2015 byl Krajskému úřadu doručen upravený návrh výše zmíněného
záplavového území dopisem č. j. 062133/2015/KUSK. Spolu s návrhem změny byly předloženy situace se zákresem Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny v měřítku 1 : 5 000 a technická
zpráva, dále pak zmíněné situace ve formátu pdf, záplavové čáry ve formátu shp a dwg.
Navržená změna se týká Doubravy v úseku ř. km 13,952-21,000. Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými
orgány a poté ji zveřejnil k připomínkám široké veřejnosti oznámením ze dne 2. 6. 2015
č. j. 079649/2015/KUSK (na úřední desce Krajského úřadu a na jeho webových stránkách
vyvěšeno dne 3. 6. 2015). Toto oznámení bylo na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšeno po dobu 15 dnů. Oznámení obsahovalo informaci
o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny,
může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu. Ve stanovené lhůtě krajský úřad žádné připomínky ani námitky proti
stanovení změny předmětného záplavového území neobdržel, a tak dne 22. 7. 2015
opatřením obecné povahy změnil rozsah záplavového území řeky Doubrava v úseku
ř. km 13,952-21,000 podle návrhu předloženého správcem toku dne 20. 4. 2015. Tímto
opatřením změněné záplavové území nahrazuje záplavové území stanovené opatřením
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 25. 4. 2005, č. j. 3079-30754/05/OŽP/V-Vi.
Mapová dokumentace změněného záplavového území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu a jedna kopie se předává Ministerstvu životního prostředí.
Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.
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Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního
zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji
v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Dr. Ing. Marcela Burešová
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Datum vyvěšení oznámení:
Datum sejmutí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

Rozdělovník:
a)

Doručí se Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů:

1. Krajský úřad – zde
2. Vinaře, Vinaře 44, 286 01 Vinaře
3. Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy
4. Bílé Podolí, Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí
5. Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice
6. Vlačice, Výčapy 38, 286 01 Čáslav
b) Dotčené stavební úřady:
7. OÚ Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby
8. OÚ Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy
9. MěÚ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova1, Čáslav, 286 01
c) Dotčené vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností:
10. MěÚ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova1, Čáslav, 286 01
d) Dále obdrží:
11. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
12. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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