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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
1) Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Svitávka (IDVT
10100119) v úseku ř. km 13,011 – 22,858 v k.ú. Velenice u Zákup, Lindava, Svitava a
Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji
2) Změna aktivní zóny významného vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř.
km 13,011 – 22,858 v k.ú. Velenice u Zákup, Lindava, Svitava a Kunratice u Cvikova
v Libereckém kraji
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území významného
vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř. km 13,011 – 22,858 v k.ú. Velenice
u Zákup, Lindava, Svitava a Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji,
2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového
území vodního toku Svitávka (IDVT 10100119) v úseku ř. km 13,011 – 22,858 v k.ú.
Velenice u Zákup, Lindava, Svitava a Kunratice u Cvikova v Libereckém kraji.
Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny
záplavového území se mění v úseku ř. km 13,011 – 22,858 původní stanovení záplavového
území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Svitávka (IDVT 10100119)
v úseku ř. km 0,000 – 36,500 vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem
rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí č. KULK 747/2005 OVLH dne
9. března 2005.
Rozsah nového stanovení záplavového území a nového vymezení aktivní zóny
v předmětném úseku je patrný z mapového podkladu v měřítku 1:5 000, který je nedílnou
součástí tohoto stanovení a vymezení.
Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona –
omezení v záplavových územích.
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Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není
dotčeno.
ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
16. února 2022 od podniku Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ 70889988 návrh na změnu stanovení záplavového území významného vodního
toku Svitávka (IDVT 10100119) v ř. km 13,011 – 22,858 a změnu vymezení aktivní zóny
záplavového území v k.ú. Velenice u Zákup, Lindava, Svitava a Kunratice u Cvikova v
Libereckém kraji.
Původní stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního
toku Svitávka v ř. km 0,000 – 36,500 bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem
rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí č.j. KULK 747/2005 OVLH dne 9. března
2005.
Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a to standardními
hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území; výpočtem zjištěné
záplavové čáry ve vektorové podobě; zobrazením navrhovaného záplavového území a
navrhované aktivní zóny záplavového území nad mapovým podkladem; popisem způsobu
zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území; tabulkou údajů o
vypočtených nadmořských výškách hladin povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.
Žádné povodňové značky nebyly z předchozích povodní zaznamenány.
Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, který se týká stanovení
omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území. Správce vodního toku v žádosti
uvedl, že dle § 67 odst. 3 vodního zákona má v opatření obecné povahy stanovit vodoprávní
úřad v záplavovém území mimo aktivní zónu omezující podmínky podle povodňového
nebezpečí a podle povodňového ohrožení. V daném případě se nejednalo o návrh konkrétních
podmínek pro předmětný úsek vodního toku.
Krajský úřad vyzval dne 2. března 2022 dotčené obce, kterých se změna stanovení záplavového
území a změna vymezení aktivní zóny týká, k podání návrhu omezujících podmínek mimo
aktivní zónu záplavového území a neobdržel žádná vyjádření nebo připomínky. Krajský úřad
neobdržel žádné konkrétní omezující podmínky pro daný úsek toku, proto je nestanovil
v předmětném úseku vodního toku nestanovil.
Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní
zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona je jen mírným rozšířením
podmínek uvedených pro stavby v záplavových územích dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Omezení uvedená v Politice
územního rozvoje ČR a její závaznost (viz § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a cíle uvedené v Plánu pro zvládání povodňových
rizik v povodí Labe neuvádějí žádné konkrétní omezující podmínky týkající se navržené změny
stanovení záplavového území a změny vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Svitávka v ř. km 13,011 – 22,858.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s
odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úředních
deskách Krajského úřadu Libereckého kraje, města a obce, jejíhož správního obvodu se opatření
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obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních
deskách po dobu 30 dnů.
Jak stanoví ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu, řízení o návrhu opatření obecné povahy je
písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání
návrhu. Vodní zákon pro tento případ neukládá obligatorní veřejné projednání, a ani krajský
úřad neurčil, že se bude konat veřejné projednání.
S návrhem opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění
písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla
stanovena do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Libereckého
kraje.
Vypořádání připomínek:
(bude doplněno po předložení připomínek)
Při stanovení změny záplavového území a změny vymezení aktivní zóny toku v předmětném
úseku krajský úřad vycházel z předložených dokladů, z výsledků projednání s dotčenými
orgány a z výsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy
tak, jak je výše uvedeno.
POUČENÍ:
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Příloha: mapa záplavového území v měřítku 1:5 000
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