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O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  

 

1) Stanovení záplavového území vodního toku Vítkovský potok v ř. km 0,0 – 6,0 

2) Vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Vítkovský potok v ř. km 0,0 – 6,0 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen 

„Vodoprávní úřad“), věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 

zákon“), místně příslušný 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 vodního toku 

Vítkovský potok v  ř. km 0,0 – 6,0 v obci Chrastava, 

2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území 

vodního toku Vítkovský potok v  ř. km 0,0 – 6,0. 

Rozsah stanovení záplavového území a 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. 

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu 

vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není dotčeno. 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

Vodoprávní úřad obdržel od Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, návrh na stanovení záplavového území vodního toku Vítkovský potok v  ř. km 0,0 – 6,0, 

včetně návrhu vymezení aktivní zóny záplavového území v tomto úseku, který podalo Povodí Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a to: 

 standardními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území, 

 zobrazením záplavové čáry pro průtoky Q5, Q20 a Q100 do mapového podkladu 1 : 5 000 včetně 

vymezení aktivní zóny záplavového území v uvedeném úseku, 
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 popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území s odkazem na použití programového 

software, 

 tabulkami údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin při průtocích Q5, Q20 a Q100 

v jednotlivých profilech. 

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 Magistrátu města 

Liberec a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy 

byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů. 

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 19.08.2020. 

Vypořádání s připomínkami:  

dne 18.08.2020 pod CJ MML 160123/20 byla uplatněna připomínka, kterou podal Petr Medřický  

a Andrea Medřická, Vítkovská 60, 463 31 Chrastava:  

„Jako osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 

uplatňujeme tímto ve stanovené lhůtě připomínku k návrhu opatření obecné povahy, a to ke stanovení 

záplavového území vodního toku Vítkovský potok v ř. km ca 1,23 -1,35 (na pozemcích p.č. 565/1, 570/1  

a st.č. 96, k.ú. Dolní Chrastava). 

V uvedeném úseku je záplavové území navrženo pro průtoky Q20 a Q100 tak, že zahrnuje větší část výše 

uvedených pozemků a vybíhá západním směrem až k Vítkovské ulici. Současně linie vyznačující záplavu 

při povodni v srpnu 2010 zahrnuje celé výše uvedené pozemky a vybíhá až za Vítkovskou ulici. 

Vyznačení záplavy při povodni 2010 neodpovídá skutečnosti. Záplava při kulminaci 7.8.2010 nesahala 

dále než do poloviny vzdálenosti mezi objektem čp. 60 a Vítkovskou ulicí, viz fotografie v příloze č.l  

(k dispozici jsou i další snímky). Zbylá část pozemků (směrem k silnici) byla dotčena pouze splachem  

z pozemků za Vítkovskou ulicí (úbočí Dlouhého kopce). 

Po povodni v r. 2010 byly provedeny terénní úpravy (podnikem Povodí v profilu Vítkovského potoka, 

vlastními silami na soukromých pozemcích), které by měly při případné další záplavě zmírnit dopad  

na předmětné nemovitosti a umožnit rozliv na nezastavěnou levobřežní část Vítkovského potoka. 

Z uvedených důvodů vyslovujeme názor, že model záplavového území v předmětném úseku neodpovídá 

očekávané skutečnosti, nesouhlasíme s návrhem na stanovení záplavového území pro průtoky Q20 a Q100 

v tomto úseku a navrhujeme zde redukci záplavového území pro uvedené průtoky. Návrh vymezení 

záplavového území pro Q100 v pravobřežní části Vítkovského potoka přikládáme v příloze č.2 (orientační 

zákres pro předmětný úsek v katastrální mapě).“ 

 

Vodoprávní úřad k připomínce uvádí: 

pro sestavení matematického modelu proudění toku Vítkovský potok, výpočet hladin povodňových 

průtoků a vymezení rozsahu záplavového území pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území, 

byla užita metoda výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění po úsecích. Podklady pro výpočet byla 

řada teoretických povodňových průtoků dodaných firmou ČHMÚ a digitální model terénu DMR 5g  

v kombinaci s geodetickým zaměřením a digitálním modelem koryta, který je v celém území spojitý. 

Rozsah záplavového území byl vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu 

terénu.  

Jelikož v připomínce nejsou obsaženy žádné argumenty (geodetické doměření, atd.), které by dokazovaly 

chybný rozsah rozlivu záplavového území, na základě výše uvedeného Vodoprávní úřad námitku zamítá. 

 

Ostatní dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, písemné připomínky neuplatnily. 
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Při stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny toku v předmětném úseku Vodoprávní 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 

na úřední desku Magistrátu města Liberec. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout 

u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

      otisk úředního razítka 

 

      

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.,  

                                                                                     vedoucí odboru životního prostředí  

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Radka Doláková 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Krokerová 

 

Příloha: mapový list záplavového území v měřítku 1: 5000 

 
Obdrží + příloha:  
1. Magistrát města Liberec, odbor kancelář tajemníka – úřední deska 

2. Městský úřad Chrastava – úřední deska (se žádostí o vrácení výtisku s potvrzeným datem vyvěšení 

a sejmutí) 

3. Město Chrastava, IDDS 

4. Ministerstvo životního prostředí, IDDS 

 

Na vědomí: 

5. Povodí Labe, státní podnik (bez přílohy), IDDS 

 

1 x pro spis 

 
Opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úředních deskách Magistrátu města Liberec  

a Městského úřadu Chrastava po dobu 15 dnů. 

 

 

Po sejmutí opatření obecné povahy včetně příloh žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí 

dokumentu a o vrácení na Vodoprávní úřad (včetně mapových příloh). 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
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