
                             
  
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 

 

 

 Dle rozdělovníku  

  
 
 
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)             Naše značka (č. j.) Hradec Králové 
                       20730/ZP/2015-22 19.2.2016 
 

Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail       Počet listů: 5   

Životního prostředí a zemědělství Bc. Ida Kalousková/587                         Počet příloh: 2 / listů: 6 

vodní hospodářství ikalouskova@kr-kralovehradecky.cz      Počet svazků: 0 

     Sp. znak, sk. režim: 231.9, V/10 
     

 

 

O p a t ř e n í   o b e c n é   p o v a h y 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“) jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 107 odst. 1 

písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dál jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  na základě 

návrhu správce toku Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 

951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 7.10.2015 

 

 

I. 

 

s t a n o v u j e 

 

dle ust. § 66 odst. 1  a 7 vodního zákona záplavové území pro rozliv Q5, Q20 a Q100 

vodního toku Dědina (IDVT 10100054) v ř. km 0,00 - 28,12 na území Královéhradeckého 

kraje v katastrálním území Třebechovice pod Orebem, Polánky nad Dědinou, Ledce, Klášter 

nad Dědinou, Městec nad Dědinou, České Meziřící, Mokré, Skršice, Rohenice, Bohuslavice n. 

Metují, Pohoří u Dobrušky, Opočno pod Orl. horami, Pulice, Dobruška a Mělčany u 

Dobrušky. 

Záplavové území se v rozsahu připojených map stanovuje na území obcí: 

 Dobruška 

 Pohoří 

 Rohenice 

 České Meziřičí 

 Králova Lhota 

 Opočno 
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 Mokré 

 Očelice  

 Bohuslavice 

 Ledce 

 Třebechovice pod Orebem 

 

 

II. 

 
v y m e z u j e 

 

dle ust. § 66 odst.  2 vodního zákona  a k t i v n í   z ó n u   záplavového území vodního toku 

Dědina v ř. km 0,00 -28,12 na území Královéhradeckého kraje.  

 
Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze, která je nedílnou 

součástí tohoto opatření. 

 

 

Odůvodnění: 

 
Krajský úřad  obdržel dne 7.10.2015 doplněný návrh Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 

90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Povodí Labe“),  na 

vyhlášení záplavového území vodního toku Dědina (IDVT 10100054) v ř. km 0 – 28,12.   

 

Podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, 

která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen 

stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 66 odst. 2 

vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací 

dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh 

správce toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.  

 
Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Dědina v ř. km 0 – 28,12 

(od ústí Dědiny v Třebechovicích pod Orebem až po konec posuzovaného úseku ř.  km 28,12) 

a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dědina vypracovalo 

Povodí Labe a VRV, a.s. (Technická zpráva z prosince 2012, mapy zpracované v roce 2013). 

Pro simulaci proudění byl použit dvourozměrný matematický model proudění v otevřeném 

korytě s inundačním územím MIKE 21 FM (verze 2011, sp.7).  

 

Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 

vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti. V aktivní zóně 

záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních 

děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu 

před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové 

poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále 

nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li 

zřizovány v záplavové území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 

Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
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provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro 

údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktivní 

zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a 

provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, 

látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky a zřizovat tábory, 

kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  

 

Krajský úřad výslovně upozorňuje, že umísťování staveb a zařízení v záplavovém území 

včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně  příslušného 

vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s § 17 vodního 

zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají 

všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou 

zhoršit průběh povodně.  

 

Krajský úřad v průběhu postupu při stanovení záplavového území oznámením ze dne 

9.11.2015 č.j. 20730/ZP/2015-3 zveřejnil návrh na vydání opatření obecné povahy o stanovení 

záplavového území vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 18,12 pro rozliv Q5, Q20 a Q100 

včetně vymezení aktivní zóny. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce 

krajského úřadu a úředních deskách obecních úřadů: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České 

Meziřičí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod 

Orebem.  Současně krajský úřad dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené osoby, aby 

k návrhu opatření podávaly připomínky ve stanovené lhůtě. Podle § 172 odst. 4 správního 

řádu mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo 

dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. 

 

V daném termínu uplatnilo připomínky pouze město Třebechovice pod Orebem (dopis zn. 

STAV-29/2015-4825/2015 ze dne 2.12.2015). Uvedlo, že aktivní zóna, tak jak je návrhem 

vymezena, zasahuje do nemovitostí ve vlastnictví města Třebechovice pod Orebem a že takto 

vymezenou aktivní zónou budou přímo dotčeny zájmy města. Cit.: „ V první řadě se jedná o 

lokalitu, která je územním plánem Třebechovice pod Orebem účinným od 27.3.2009 označena 

jako přestavbová plocha T5p. Záměrem města je realizovat v tomto území plochy pro 

parkování osobních aut a autobusů, včetně dopravního napojení na stávající dopravní systém 

v centru města, pěších tras a veřejné zeleně. S ohledem na skutečnost, že území je dotčeno 

stoletými záplavami, je součástí záměru i demolice budovy Hajnišova mlýnu a město zde 

neplánuje žádné nové nadzemní stavby. V souvislosti s uvedeným záměrem byla dne 23.3.2010 

zastupitelstvem města schválená územní studie, která byla dne 19.5.2010 vložena do evidence 

územně plánovací činnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že město už do přípravy 

investovalo nemalé finanční prostředky, a to na pořízení územní studie 60 000,- Kč a koupi 

Hajnišova mlýnu, včetně přilehlých pozemků 1 100 000,- Kč. Město je přesvědčeno, že by 

realizace komunikace a parkovacích ploch doplněných případně zelení neměla mít negativní 

vliv na odtokové poměry a že odstranění budovy mlýnu by naopak mělo přispět ke zlepšení 

situace při případné povodni. Domnívá se, že pro realizaci záměru by bylo možné uplatnit 

výjimku uvedenou v ustanovení § 67 odst. 1 vodního zákona, tj. V aktivní zóně záplavových 

území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou…..nezbytných staveb 

dopravní a technické infrastruktury..“  

„Dále navržená aktivní zóna záplavového území zasahuje do pozemků, jejichž součástí je 

budova zimního stadionu. Město v současné době projednává přístavbu šaten a klubovny, 

včetně hygienického zázemí v jižní části stadionu na pozemku p.č. st. 173/2 v k.ú. 
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Třebechovice pod Orebem. Přístavba má být provedena v místě stávajících kůlen a zděné 

budovy, které jsou určeny k demolici. Hmotově v tomto území tedy nedojde k výrazným 

změnám, navíc se jedná o lokalitu s velkou hustotou zastavění. Pro záměr bylo vydáno územní 

rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 13.5.2015, nyní probíhá stavební 

řízení. K záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko Povodí Labe státní podnik, dne 20.1.2015 

a následně souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona, dne 27.1.2015. Ani 

správce povodí ani vodoprávní úřad neupozornilo město na připravované opatření, což sice 

není jejich povinnost, ale v případě, že se jedná o tak zásadní zásah do vlastnických práv, 

považovalo by to město za vstřícný krok. Také v tomto případě už město do projekční přípravy 

záměru vložilo 120 000,- Kč.“ 

 

Krajský úřad k podaným připomínkám uvádí, že pro každý úsek vodního toku se zpracovává 

návrh záplavového území odpovídající přirozené povodni, jejíž hydrologické charakteristiky 

byly výchozí pro vymezení záplavového území, a to pro průtoky, které se vyskytují při 

přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let. Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a 

rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, stanoví, že v zastavěných 

územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů se zároveň podle § 66 

odst. 2 vodního zákona vymezí pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni 

s periodicitou 100 let, aktivní zóna  záplavového území. Podle ustanovení § 2 písm. e) cit. 

vyhlášky je za aktivní zónu záplavového území považováno území v zastavěných územích 

obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí 

rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.  

Při stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny vyšel krajský úřad z podkladu správce 

toku, který je výsledkem výpočtu (matematického modelu proudění). Otázka hranic takto 

vymezeného území nemůže být následně upravována podle potřeb stavebníků, zda ta či ona 

plocha území bude záležet do aktivní zóny záplavového území. Ačkoliv krajský úřad chápe 

obavu města Třebechovice pod Orebem o realizaci připravených záměrů, není účelem tohoto 

postupu projednávání možností výstavby konkrétních staveb a činností. Krajský úřad vyzval 

správce toku, aby na území města Třebechovice pod Orebem, pro zmíněnou lokalitu, provedl 

kontrolu návrhu záplavového území. Povodí Labe dopisem zn. PVZ/15/36893/Ma/3 ze dne 

12.1.2016 potvrdilo rozsah záplavového území vodního toku Dědina včetně výšek hladin 

povodňových průtoků. Záměr města Třebechovice pod Orebem realizovat v aktivní zóně 

záplavového území plochy pro parkování osobních aut a autobusů, včetně dopravního 

napojení na stávající dopravní systém v centru města, pěších tras a veřejné zeleně, demolice 

Hajnišova mlýnu a přístavby zimního stadionu, nelze projednávat v tomto postupu při 

stanovení záplavového území. K tomu ani krajský úřad není příslušným vodoprávním úřadem. 

Je zřejmé, že stanovením záplavového území (a to především jeho aktivní zóny) může dojít 

k zásahům do připravovaných záměrů, nicméně otázka možnosti vydání stavebního povolení 

k jejich realizaci je vždy výsledkem konkrétního řízení (tedy uvážení, zda se v tom 

konkrétním případě jedná o výjimku dle ust. § 67 vodního zákona).  

   

Krajský úřad posoudil, že stanovované záplavové území, včetně jeho aktivní zóny 

záplavového území,  a jeho hranice,  jsou v souladu s definicí v § 66 vodního zákona a § 4 

vyhlášky č. 236/2002 Sb. V rámci podaných připomínek potvrdil též jeho rozsah podle návrhu 

Povodí Labe. 

 

V souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb., lze do ověřené dokumentace  

stanoveného záplavového území nahlížet na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, 
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odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

Rozsah stanoveného záplavového území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a jeho aktivní 

zóna bude po účinnosti tohoto opatření obecné povahy zveřejněn na mapové službě 

Královéhradeckého kraje.  

 

Grafická část dokumentace návrhu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového 

území, včetně technické zprávy, je do účinnosti opatření obecné povahy zveřejněna na  

internetových stránkách krajského úřadu (www.kr-kralovehradecky.cz) sekci „Krajský úřad“,  

oddílu „Úřední deska“, části „Životní prostředí a zemědělství“.  

 

 

Poučení: 

 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

   z p. Bc. Ida Kalousková 

 odborný referent oddělení vodního hospodářství 

 

Opatření obecné povahy se po dobu minimálně 15 dnů zveřejňuje na úředních deskách:  

 Městského úřadu Dobruška 

 Obecního úřadu Pohoří 

 Obecního úřadu Rohenice 

 Obecního úřadu České Meziříčí 

 Obecního úřadu Králova Lhota 

 Městského úřadu Opočno 

 Obecního úřadu Mokré 

 Obecního úřadu Očelice 

 Obecního úřadu Bohuslavice 

 Obecního úřadu Ledce   

 Městského úřadu Třebechovice pod Orebem 

 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 

Obdrží (bez přílohy): 

Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Na vědomí (bez přílohy): 

1. Městský úřad Dobruška – stavební úřad 

2. Městský úřad Opočno – stavební úřad 

3. Městský úřad Třebechovice pod Orebem – stavební úřad 

4. Městský úřad Nové Město nad Metují – stavební úřad 

Přílohy: 

1. Žádost dotčeným obcím o vyvěšení opatření obecné povahy 

2. Mapy záplavového území (Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny) a dokumentace v elektronické 

podobě  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Příloha č. 1 

 

Krajský úřad žádá dotčené obce a města o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy 

(veřejné vyhlášky) č.j. 20730/ZP/2015-22 ze dne 19.2.2016 po dobu 15 dnů na úřední 

desce a zároveň zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno 

následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty 

a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení vyhlášky zpět krajskému 

úřadu. 

 

 

 

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

 

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

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

 

 

 

 

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku: 

 Město Dobruška 

 Obec Pohoří 

 Obec Rohenice 

 Obec České Meziříčí 

 Obec Králova Lhota 

 Město Opočno 

 Obec Mokré 

 Obec Očelice 

 Obec Bohuslavice 

 Obec Ledce 

 Město Třebechovice pod Orebem 

 

 
 


