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Opatření obecné povahv

kajský úřad Kťá]ovéhradeckého kraje, odboř životního prostiedí a zemědělství (dále jen
'.krajský uřad..) jako vodoprávní uřad věcÍě piíslušný podle {j 67 odst' 1 písm. g) zákona č.
12912000 sb., o kmjích (kmjské ziizeni), ýe znění pozdějšich předpisů' ust. $ 107 odst. 1
písm. o) zákona ř' 25412001 Sb'. o vodách a o změně někteřých zákonů (vodní zákon). ve
znění pozděj ších předpisů (dáljen '.vodrrí zákon..) a místně příslušný podle ust. s i 1 zákona č.
500/2004 sb.' správní řád' ve znění pozdějších předpisů (dále jen .'správní řád..) na základě
návrhu správce toku Povodí Labe, státní podnik, lco 708 90 005' se síd]em víta Ne.jedlého
951, 500 03 Hladec Králové' ze dne 7'10'2015

I.

s tanovu je

dle ust. $ 66 odst. l a 7 vodního zákona záplaYové území pro rozliv Q5, Q20 a Q100
vodního toku Dědina (IDVT 10100054) v ř. km 0'00 - 28'12 na území KdloYéhradeckého
kraje v katastrálnim území Třebechovice pod oreben' Polánky nad Dědinou, Ledce, Kláštel
nad Dědinou, Městec nad Dědinou, Ceské Meziřící, Mokré, Skršice, Rohenice, Bohuslavice n.
Metují. Pohoří u Dobrušky' opočno pod orl' horami' Pulice, Dobruška a Mě]čany u
Dobrušky.

Záplavové území se v rozsahu připojených map stanovuje na území obci:
r' Dobruška
/ Pohoří
r' Rohenice
v LesKe lv lez lnc l

"/ Králova Lhota
r' opočno



', MoI<ré
/ očelice
/ Bohuslavice
/ Ledce
', Třebechovice pod orebern

II.

vy rnezu je

dle ust. s 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodnílro toku
Dědina v ř. km 0,00 -28,12 na území Klálovéhradeckého kraje.

Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze' která je nedílnou
součástítohoto opatření'

odůvodtrění:

Klajský uřad obdržel dne 7'10.2015 doplněný návrh Povodí Labe, státní podnik, 1Čo 708
90 005, se sídlen víta Nej€dlého 95], 500 03 Hradec lcálové (dále jen ,'Povodí Labe..), na
vyhlášení záplavového území Vodního toku Dědina (IDVT 10100054) v ř. km 0 28'12.

Podle ust. s 66 odst. l vodního zákona jsou záplavová úZemí administrativně určená územi,
která mohou být při výsk}tu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich lozsah je povinen
stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní l-třad' Podle ustanovení $ 66 odst. 2
vodního zákona v zastavěÚch územích' v zastavitelných plochách podle územně plánovací
dokumentace, případně podle potřeby v da|ších územích, vymezi vodoprá\'ní úřad na návlh
splávce 1oku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňoÚch prutoků.

NávIh na stanovení záplavového území významného vodního toku Dědina v ř.
(od ústí Dědiny v Třebechovicích pod orebem až po konec posuzovaného úseku

km0-
ř. km

28,12
28,12)

a vymezeni aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dědina vypracova]o
Povodí Labe a VRV, a.s. (Technická zpráva z prosince 2012, mapy zplacované v loce 2013)'
Pro simulaci proudění byl použit dvourozměmý matematický model proudění v otevřeném
korytě s inundačÍím územím MIKE 21 FM (verze 2011, sp.7).

omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území qpl:Ívají z ust' s 67 odst. 1 a 2
vodního ziíkona, kde jsou taxati\a]ě \ryjmenovány zakázané stavby a ěinnosti. v aktivní zóně
záplavor'ýcb území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních
děl, jirrriŽ se upravuje vodní tok' převádějí povodňové prutoky, plovádějí opatření na ocbÍanu
před povodněmi' nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové
poměry, staveb pro jínrání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srrížkových vod a dále
nezb}'tných staveb doplavni a technické infrastruktury' zřizovríní konsfuukcí cbmelnic, jsouli
ziizoýány ý záplaýoýé úzeÍní v katastriíIÍich územích qmezených podle zákona ě' 97/|996
Sb', o ocbraně chmele' ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současÍě budou
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plovedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové pútoky; to neplatí pro
ú&žbu staveb a stavební úplavy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových porněrů' V aktivní
zóně je dáe zakázáno těžit nelosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a
plovádět terénní úpnvy zholšující odtok povrchových vod, sk]adovat odplavitelný mat€Íiál,
]átky a předměty' ziizovat oplocení, Živé p]oty a jiné podobné překáŽky a zřizovat táboty.
kemp) a jiná doČasna ub$ovaci , ' 'ďi7eni.

Kmjský uřad výslovně upozorňuje' že umísťování staveb a zařízení v záplalorém úzelní
věetně teíénnich úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně pŤíslušného
vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s $ 17 vodního
zákona' Povinnost zpíacování povodňového plánu dle ust' s 71 odst' 4 vodního zákona mají
všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou
Zholšit pdběh povodně.

Krajský úřad v pruběhu postupu při stanovení záplavového území oznámením ze dne
9.1I.2015 či' 20730/ZPl20l5-3 zveřejnil návlh 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. NávIh opaaení obecné povahy byl zveřejněn na úiední desce
kraiského uřadu a uředních deskách obecních uřadů: DobÍuška' Pohoii, Rohenice, Ceské
Meziřičí, Králova Lhota, opočno, Moké, očelice, Bohuslavice' Ledce' Třebechovice pod
olebem. současně krajský úřad dle s l72 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené osoby' aby
k náWhu opatření podávaly připomínly ve stanovené lhůtě. Podle s 172 odst' 4 spIávního
řádu mohl kdokoliv, jehož práva' povimosti nebo zájmy mohou bý tímto opaaením piímo
dotčeny, uplatnit u klajského uřadu písemrré připomínky'

V daném temínu uplatnilo připomínty pouze město Třebechovice pod olebem (dopis zn.
s-|Av-29/2015-4825/2015 ze dle 2.12.20Í5). Uvedlo. že aktivní zóna' tak jak je návrhem
vymezena, zasahuje do nemovitostí ve vlastictví města Třebechovice pod orcbem a že takto
vymezenou aktivní zónou budou přímo dotčeny zájmy města. cit.: ., V první řadě se jedná o
]ok1litu, keróje územ í plá e Třebechovice pod orebem účínnýnt od 27'3.20a9 oz aěe a
jako přestaýboi,á plocha T5p, Zál1Ěre města je ťealizoýat ý tofuto úže í plochy pro
parkování osobních aut d autobusú,.ýčet ě dopraý iho napojekí na stáýající dopratlní systém
Ice |řu |71ěsÍa' pěších tťas a ýeřej/]é zele ě, S ohleden na skuteč ost' že území 'ie dotčeno
stoletymí záplavami' 'je součástí zó111ě|u i de 1olice budovy^ Hajníšova mlýnu o město zde
neplónuje žúdné nové nadzemní sta1,by' V souýislosti s uýedenim záměren byla dne 23'j.2010
zastuPitelstýe ěsta ,9ch.ý.i|enó územní studie, která bylu dne ]9.5'20]0.ýložena do eýide ce
úzentně plánovací činnosti. tr/ tét|) souyislosÍi je třebd zdůraz i|, že 1ěsto už do přípla,y
in|esto|alo nemalé 'Íinanční pťoslředb, a to nd pořízehí úze |1í studie 60 000,- Kč a koupi
Hajnišova mlýnu' ýčetně přilehlýcl1 pozenků ] 100000'- Kč' Město je přesýědčeno, že by
realizace komunikoce a pa*otlacích ploch tloplněných přípudně zelení ie ěla mít negatíýÚí
ýlil, Úa odÍokoýé poměry a že odstraněni bw)ov1, mlýnu by naopak mělo přispět ke zlepšení
situace ?ři případhé poyodni' Domnívá se, že prc realizaci záměru by bylo nložné upla|nit
výjímku utledenou ý ustanoyení s 67 oc]st. ] vodního zá]cona, tj' I/ aktiýní zóně záplavoých
území se nesmí u íslbýat, poýoloýat ani proládět staýby s Yijimkou..' ''!1ezbýtných sta|eb
doDfaýní a technické í fťas|ťuk|u|.ý'.'.
,Dále nayržená aktiýní Žó d zápla\,oýého úzení zaslhuje do pozenků, jejíchž součástí je
budol,a zimního stadíonu' Město I souč.tsl1é době ptolednfuó přísta|bu šaten a klubovtry,
ýčeíně hygienického ztizemí vjižní částí stadionu na pozentku p.č. st' 173/2 v k'ťt.
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Třebechoýice pod ()rebem' Přístavba má být provedena ý místě stá\,ajících kůlen a zděné
budol,y' které jsou určeny k demolíci. Hmotolě l, tomto území tedy nedojde k výrazným
změnám, navíc se jerlná tl lokalitu s ye|kou hustotou 2astdNě11í' Pro zóněr bylo vydáno úzenlní
rozhod uÍí o umístění sÍaýby, které nabylo prót,ní mocí dne 13'5'2015, nyní probíhá stavební
ří2e í' K Žá|1iru blo vydáno souhlasné stanovísko Povodí Labe státní podnik, dne 20' l'2015
a nósledně souhlas vodoprát,ního úřadu podle $ 17 vodního zákona, dne 27-1'2015' Aní
spló.ýce poýodí ani vodoprávni úřad neupozornilo město na připravované opatření, což sice
ne í jejich paýin|1ost' ale v případě' že se jedná o tak zr|isadni zásah do vlastnic}ých práv,
poý1žoýdlo by lo |hěsÍo za ýsÍ,,ícný h-ok' Také y Íomto případě už město do projekční přípravy
záně|u vložilo 120 ()00,- Kč.,'

Krajský úřad k podaným pňpornínkám uvádí' že pro každý úsek vodního toku se zpracová\á
návrh záplavového území odpovídajici přirozerré povodni, jejíž hydrologické charakteristiky
byly výchozí pro vymezení záplavového území, a to pro prutoky, které se vyskýuji při
piirozené povodni s periodicitou 5, 20 a l00 let. Vyhláška č' 236/2002 sb.. o způsobu a
Iozsahu zp.acování návrhu a stanovoviiní záplavových území' stanoví, Že v zastavěných
územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů se ziroveň podle s 66
odst. 2 vodního zákoía ywezi pro přůtoky, které se vysk}.tují při přirozené povodni
s periodicitou 100 let, aktivní zóna záplavového úzerní. Podle ustanovení $ 2 písm. e) cit.
vyh]ášky je za aktivní zónu záplavového území považováno území v zastavěných územích
obcí a v územích ulčených k zástavbě podle územních plánů. jeŽ pň povodni odvádi
Iozhodující část celkového prutoku, a tak bezplostředně ohrožuje život, zdraví a nrajetek lidí.
Pii stanovení záplavového úzerní a jeho aktivni zóny vyšel krajský úřad z podkladu správce
tol-u' kteťý je výsledkem v]ipočtu (matematického modelu pIoudění). otázka fuanic takto
vJ,mezeného úzenrí nemůže bj.t následně upravována podle potřeb stavebníků, zda ta či ona
p]ocha území bude záleže1 do aktivní zóny záplavovélto území. Ačkoliv krajský úřad chápe
obar'u města Třebechovice pod Orebem o realizaci piipravených záměťů' není úče]em tohoto
postupu projednávání možností výstavby konlrétních staveb a činností. Krajský úřad vyzval
splávce toku. aby na území města Třebechovice pod Orebem' plo znríl1ěnou lokalitu, provedi
kontrolu návrhu záplavového úzerní. Povodí Labe dopisem zl. PYZlI5/36893lMa./3 ze dne
12.1.2016 potwdilo rozsah záplavového území vodního toku Dědina včetně výšek hladin
povodňových průtoků' ZáměI města Třebechovice pod olebem rcalizovat v aktivní zóně
záp]avového území plochy plo palkování osobních aut a autobusů' včetně dopravníl]o
íapojeni na stávající dopravní systém v cenfuu města' pěších tms a veřejné zeleně. demolice
Hajnišova mlýÍu a přístavby zimního stadionu' nelze projednávat v tomto posfupu při
stanovení záplavového území. K tomu ani krajský úřad není piíslušným vodoprávním uřadem.
Je zřejmé' že stanovením záplavového území (a to především jeho aktivní zóny) muže dojít
k zásahům do připravovaných záměnr' nicméně otázka možnosti vydání stavebíího povolení
kjejich realizaci je vždy výsledkem koÍLk]étního řízení (tedy uváŽení, zda se vtom
konkrétním případějedná o vfiimku dle ust' $ 67 vodního zákona)'

Krajský uřad posoudi]' že stanovované záplavové území, včetně jeho alctivní zóny
záp]avového území, a jeho hranice, jsou v souladu s definicí v $ 66 vodního zrikona a $ 4
vyh]ášky č. 23612002 Sb. V rámci podaných připomínek potvrdil1éžjeho rozsah podle návlhu
Povodí Labe.

V souladu s ust. Š 7 odst. 6 vyhlášky č.
stanoveného záplavového území nah]ižet
: . o . . 1  r . .  . . l  l o .
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236/2002 sb., lze do ověŤené dokumentace
na Krajském úŤadu Královéhradeckého kraje,
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odboru životního Fostředí a zemědělství. Pivovalské náměstí 1245' 500 03 Hladec Klálové.
Rozsah stanoveného záp]avového území plo periodicitu povodně 5, 20 a l00 let ajeho akti\'ní
zóna bude po účirrnosti tohoto opatření obecné povahy zveřejněn na mapové sluŽbě
Královéhradeckého kraje.

Glafická část dokumentace náWhu záp]avového území, vymezení aktivní zóny záplavového
úZemí, včetně technické zprávy, je do účinnosti opatření obecné povahy zveiejněna na
intemeto.!"ých stránkách krajského uřadu (t.ww'kr-kra1ovehradecky.cz) sekci ',Krajský uřad..,
oddílu ,'Úřední deska..' části ,,Životní prostředí a zemědělství...

Poučení:

PÍoti opaaení obecné povahy nelze podat oplavný prostředek (s 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

odborď tefeÍent oddělení vodního hospoďířství

opaťení obecné povahy se po dobu rninimálně 15 dnů zveřejňuje na uředních deskách:
', Městského uřadu Dobruška
7 obecního uřadu PohoŤí
r' obecního úřadu Rohenice
r' obecniho uřadu Ceské Meziiíčí
Ý, obecÍího uřadu Králova Lhota
r' Městského uřadu opočno
r' obecního uřadu Moké
ý (JDecnlno uraou (,ceI|ce
r' obecního u}adu Bohuslavice
r' obecního uřadu Ledce
r' Městského úřadu Třebechovice pod orebem
r' Krajského uřadu Kllílovéhradeckého kraje

obdrží (bez přílohv):
Povodí Labe, lCo 708 90 005, se síďem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Na vědomí (bez přílohY):
1' Městský uřad DobÍuška _ stavební úiad
2' Městský uřad opočío _ stavební úřad
3 ' Městský uřad Třebechovice pod orebem . stavebni uiad
4. Městský úřad Nové Město nad Metují _ stavební úřad
Přílohv:
1. Zádost dotčen]im obcím o v}.r'ěšení opať€ní obecné povahy
2. Mapy záplavového území (Q5' Q20' Q100 a aktir.ní zóny) a dokumentace v elektronické

podobě

Vst řícný'  rych|ý a p loíes ioná lní úřád
s pokojený občan'

P vovarské náměstí 1245 l 500 03 | Híadec KÍá oVé
1 €  ' :  495 817 1] 1 l  Íax: 4s5 817 336
c mai ] Posta@křkrEIoVehrade.ky.cz
V^,N kř kra]cvehladacky'cz



Příloha č. 1

Krajský úřad žádá dotčené obce a města o \YýěšenÍ tohoto opatření obecné povahy
(veřejné ÝYhlášky) č.j. 2o730|ZPl2o15-22 ze ďne 19.2'2016 po dobu 15 dnů na úřední
d€sce a zářoveň zveřejnění způsobem umožňujícím dálkor"ý přistup.
vývěŠní lhůta začfuá den následující po dni Ý}ryěšení. sejmutí lThlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni \'ývěsní lhůty' Po uplynutí lhůty
a wznač€ní údajů o qvěšení žádáme o neprodlené vřáceni rThlášky zpět krajskému
úřadu.

V)rvěšeno dne:

Písemnost byla ziíroveň zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis oryánu, který pofuIzuje v}'věšeni a sejmuti oznámení.

ob&ží se žádostí o q'věšení na uředni desku:
r' Město Dobruška
r' obec Pohoří
/ Obec Rohenice
v UD€c ( esKe Lvlez]Ť]c]
r' obec lGálova Lhota
r' Město opoěno
r' obec Moké
r' obec očelice
/ Obec Bohuslavice
r' Obec Ledce
r' Město Třebechovice pod orebem

Pivovarskó náměsti 1245 | 500 03 | ř].aoec Krá|ovÓ
| e | ' : 4 9 5  8 1 7  1 1 , ]  | í a x : 4 9 5  8 1 7  3 3 6
e.m2i|: pos1;@krkrá|ovchradecky'cŽ
\M!'kr kÍa ovchrade cky'cz

vsi řícný, rych]ý a protésioná|ni úřád
_ spokojený občan'


