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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
„Stanovení záplavového území vodního toku Poustevnický potok
ř. km 0,000 – 1,615“
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 25 a § 173 správního řádu, na základě návrhu
Povodí Ohře, státního podniku,
I. STANOVUJE
záplavové území podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona vodního toku Poustevnický
potok, ř. km 0,000 – 1,615, v katastrálních územích Meziboří u Litvínova a Horní Litvínov, pro
rozliv Q5, Q20 a Q100 v rozsahu mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto
opatření,
II. VYMEZUJE
aktivní zónu záplavového území podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona vodního toku
Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615, v katastrálních území Meziboří u Litvínova
a Horní Litvínov, a to v rozsahu mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto
opatření.
Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:
1. V aktivní zóně záplavového území je zakázáno:
- umisťovat, 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,
- 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,
- zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
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2. Ve stanoveném záplavovém území do rozlivu Q20 je zakázáno skladování snadno
odplavitelného materiálu a látek závadných vodám (např. dřevo, kamení, grill, zahradní
nábytek, ropné látky, ředidla, barvy, laky, apod.) pokud nebudou zabezpečeny před
průtoky velkých vod a dále je možné budovat pouze propustné a snadno rozebíratelné
oplocení (např. drátěné).
3. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem
povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody
a případné ohrožení stavby povodní.
4. Ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu je třeba souhlasu podle
ustanovení § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou
ovlivnit vodní poměry.

ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 02.03.2020 žádost Povodí Ohře,
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o stanovení rozsahu záplavového území
a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 –
1,615. Podkladem navrhovaného opatření je studie záplavových území 2019 „Poustevnický
potok – studie záplavového území ř. km 0,000 – 1,615“ zpracovaná odborně způsobilou
osobou společností Sweco Hydroprojekt a. s., datum 12/2019.
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, projednal dne 22.07.2020 předmětný návrh
s dotčenými orgány včetně obcí (termín byl záměrně posunut s ohledem na vyhlášený
nouzový stav v záležitosti pandemie Covid-19). Ze strany dotčených orgánů nebyly proti
návrhu uplatněny žádné námitky.
Návrh opatření obecné povahy byl oznámen veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Litvínov a Městského úřadu Meziboří dne 05.08.2020 č. j.:
MELT/53193/2020/OŽP/DOK/NVV. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách
dotčených obcí po dobu 15 dnů, s tím, že písemné odůvodněné připomínky k předmětnému
návrhu může uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jím mohou být přímo
dotčeny, a to do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
návrhu opatření obecné povahy nebyly Městskému úřadu Litvínov, odboru životního prostředí,
doručeny žádné písemné připomínky ani námitky.
Všechny podmínky, kromě podmínky č. 2, které budou platit ve stanoveném záplavovém
území vychází z vodního zákona. Podmínka č. 2 byla vodoprávním úřadem zahrnuta
do tohoto opatření obecné povahy s ohledem na charakter vodního toku. V případě
Poustevnického potoka lze očekávat rychlý nástup povodňových průtoků bez reálné možnosti
včasné předpovědi těchto povodňových průtoků. Proto je důležité, aby bylo stanovené
záplavové území Q5 a Q20, zabezpečeno před nečekanými průtoky velkých vod.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území
včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování
povodňového plánu dle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb
či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Stanovení záplavového území vodního toku Poustevnický potok je závazným podkladem pro
územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto
do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace
a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
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Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou
skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím,
že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr
se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto
škodám bylo možno zabránit nebo je v co největší míře minimalizovat. Vodoprávní úřad
vyhověl návrhu správce povodí, stanovil záplavové území a vymezil aktivní zónu záplavového
území vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka
Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů v místě obvyklém
a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. O vyvěšení této veřejné
vyhlášky na místě k tomu určeném a o zaslání kopie výtisku vyhlášky s potvrzením dne
vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření)
žádáme příslušné městské úřady uvedené v rozdělovníku.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha
Mapa záplavového území – Poustevnický potok ř. km 0,000 – 1,615
Doručuje se:
K vyvěšení na úřední desce:
• Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
• Město Meziboří, nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
Na vědomí:
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
Vršovice (přílohou je CD)
• Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úsek územního
plánování, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
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