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Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Svitávka v úseku od ř. km 13,011 – 22,858
- výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“) 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 (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) 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 úseku 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, kterými jsou:
-

standardní hydrologické údaje,
výpočet zjištěné záplavové čáry ve vektorové podobě,
zobrazení navrhovaného záplavového území a navrhované aktivní zóny záplavového
území nad mapovým podkladem,
popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového
území, včetně odůvodnění změn rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem
ke dříve stanovenému,
tabulka údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl
návrh zpracován, a to pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let, včetně údaje
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o hladinách u významných příčných objektů na vodním toku; do tabulky se uvádějí
údaje o vypočtených nadmořských výškách hladin v ose koryta toku.
Žádné povodňové značky nebyly z předchozích povodní zaznamenány.
Záplavové území se dle § 66 odstavec 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), stanovuje opatřením obecné
povahy.
Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nejprve
projednán s příslušnými dotčenými orgány, tj. s Městským úřadem Nový Bor, vodoprávním
úřadem, Městským úřadem Nový Bor, orgánem územního plánování a dále Městským úřadem
Česká Lípa, vodoprávním úřadem a Městským úřadem Česká Lípa, orgánem územního
plánování. Krajský úřad též vyzval Město Cvikov, Obec Velenice a Obec Kunratice u Cvikova
k podání návrhu omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území.
K projednávanému návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.
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) vodního zákona a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 a 3 správního řádu, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy –
změny stanovení záplavového území významného vodního toku Svitávka v ř. km 13,011 –
22,858 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území ve stejném úseku s odůvodněním a
vyzývá dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, aby uplatnily u krajského úřadu písemné připomínky k návrhu
opatření obecné povahy ve lhůtě do 4. září 2022.
Návrh opatření obecné povahy, který je přílohou tohoto přípisu, musí být zveřejněn
na úředních deskách Krajského úřadu Libereckého kraje, Městského úřadu Nový Bor,
Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Cvikov, Obecního úřadu Velenice a
Obecního úřadu Kunratice u Cvikova po dobu nejméně 30 dnů.
Mapové přílohy jsou v příloze návrhu opatření obecné povahy. Úplné znění návrhu
opatření obecné povahy tzn. včetně všech mapových příloh je zveřejněn na úřední desce
krajského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh je v podobě mapové
vrstvy zveřejněn také na Geoportále Libereckého kraje (https://geoportal.krajlbc.cz/voda).

POUČENÍ:
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, vodní zákon neukládá pro tento případ
veřejné projednání a ani krajský úřad jako příslušný vodoprávní úřad neurčil, že se koná veřejné
projednání.
Připomínky může uplatňovat ten, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny. Připomínky musí splňovat rámcové náležitosti podání podle
§ 37 správního řádu, tzn., aby z nich bylo zřejmé, kdo je činí (zda je splněna podmínka přímého
dotčení v právech, povinnostech nebo zájmech), které věci se týká (tzn. proti jaké části návrhu
opatření obecné povahy směřuje) a co se navrhuje. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 je
krajský úřad povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a
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vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. V souladu s ustanovením § 115a odst. 4 vodního zákona
bude vypořádání připomínek zároveň zveřejněno na úřední desce krajského úřadu.
Ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona nepřipouští v rámci projednávání opatření obecné
povahy podávat námitky proti návrhu opatření obecné povahy vlastníky nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiných osob, pokud by tak určil správní orgán. V tom
případě nebude mít krajský úřad povinnost o takových námitkách rozhodovat.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: návrh opatření obecné povahy + 4 mapové listy v měřítku 1:5 000 + celková situace
Obdrží:
1. Úřední deska Krajského úřad Libereckého kraje, elektronická úřední deska www.krajlbc.cz
Úřady příslušných měst a obcí se žádají o bezodkladné vyvěšení výzvy k podání
připomínek k návrhu opatření obecné povahy s uvedenou přílohou (návrh opatření
obecné povahy s mapovými přílohami) na svých úředních deskách po dobu nejméně 30
dnů.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecní úřad Velenice, k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kunratice u Cvikova, k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Cvikov, k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Nový Bor, k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Česká Lípa, k vyvěšení na úřední desce

Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy včetně příloh žádáme o vyznačení dne vyvěšení a
dne sejmutí dokumentu a o vrácení na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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na vědomí:
7. Povodí Ohře, státní podnik (bez přílohy), DS
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