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VEEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATENÍ OBECNÉ POVAHY
Záplavové území vodního toku Divoký potok, . km 0,000-3,050 - aktualizace
Mstský úad Litvínov, odbor životního prostedí, jako vodoprávní úad píslušný podle
ustanovení § 106 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon,
v platném znní (dále vodní zákon) a místn píslušný dle § 11 odst. 1 zákona . 500/2004
Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis (dále správní ád), dle § 173 správního ádu,
na základ návrhu správce vodního toku Divoký potok tj. Povodí Ohe, státního podniku,
Bezruova 4219, 430 03 Chomutov,
I.

stanovuje

záplavové území vodního toku Divoký potok, . km 0,000 – 3,050 aktualizace, dle ustanovení
§ 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100, v rozsahu dle mapových podklad, které
jsou nedílnou souástí tohoto opatení,
II. vymezuje
aktivní zónu záplavového území vodního toku Divoký potok, . km 0,000 – 3,050 aktualizace
dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona, a to rozsahu mapových podklad, které jsou
nedílnou souástí tohoto opatení.
Záplavové území a aktivní zóna záplavového území Divoký potok, . km 0,000 – 3,050 se
týkají katastrálního území Horní Litvínov, v obci Litvínov.
Tímto, se rovnž ruší pedcházející stanovené záplavové území pro daný úsek.

Odvodnní
Mstský úad Litvínov, odbor životního prostedí obdržel žádost Povodí Ohe, státní podnik,
Bezruova 4219, 430 03 Chomutov, o „Stanovení záplavového území a aktivní zóny
záplavového území vodního toku Divoký potok, . km 0,000-3,050. Podkladem navrhovaného
opatení je „Divoký potok - studie záplavového území - aktualizace“ zpracovaná odborn
zpsobilou osobou spoleností Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., v termínu 11/2014.
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Návrh opatení obecné povahy byl oznámen veejnou vyhláškou Mstského úadu Litvínov,
odboru životního prostedí .j. OŽP/4800/2015/MAJ/231.2/NOOP ze dne 02. 02. 2015.
Vyhláška byla vyvšena na úední desce dotené obce po dobu 15 dn. Dalších 15 dn ml
možnost kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatením pímo doteny,
uplatnit u Mstského úadu Litvínov, písemné pipomínky nebo námitky. Po tuto dobu nebyly
správnímu orgánu dorueny žádné pipomínky ani námitky.
Mstský úad Litvínov, odbor životního prostedí, rovnž projednal dne 20. 01. 2015
pedmtný návrh s dotenými orgány vetn obce. Ze strany dotených orgán nebyly proti
návrhu uplatnny žádné námitky.

Záplavová území jsou administrativn urená území, která mohou být pi výskytu pirozené
povodn zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Aktivní zóna záplavového území
je vymezována vodoprávním úadem na návrh správce vodního toku v zastavných územích,
v zastavitelných plochách podle územn plánovací dokumentace, pípadn podle poteby v
dalších územích, podle nebezpenosti povodových prtok (dle § 66 odst. 2 vodního
zákona).
V aktivní zón záplavového území platí dle § 67 vodního zákona omezení:
V aktivní zón záplavového území je zakázáno
 umísovat, povolovat ani provádt stavby s výjimkou vodních dl, jimiž se upravuje
vodní tok, pevádjí povodové prtoky, provádjí opatení na ochranu ped
povodnmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové
pomry, staveb pro jímání vod, odvádní odpadních vod a odvádní srážkových vod
a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zizování konstrukcí
chmelnic, jsou-li zizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených
podle zákona . 97/1996 Sb., o ochran chmele, ve znní pozdjších pedpis, za
podmínky, že souasn budou provedena taková opatení, že bude minimalizován
vliv na povodové prtoky
 tžit nerosty a zeminu zpsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádt
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod
 skladovat odplavitelný materiál, látky a pedmty
 zizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné pekážky
 zizovat tábory, kempy a jiná doasná ubytovací zaízení
V záplavovém území mimo aktivní zónu je teba souhlasu vodoprávního úadu ke stavbám,
zaízením nebo innostem, k nimž není teba povolení podle tohoto zákona, které však
mohou ovlivnit vodní pomry.
Vzhledem k tomu, že pedložený návrh není v rozporu s vodohospodáskými zájmy,
s právními pedpisy na úseku vodního hospodáství i jinými souvisejícími pedpisy, vyhovl
Mstský úad Litvínov, odbor životního prostedí návrhu Povodí Ohe s.p., a stanovil
záplavové území a aktivní zónu záplavového území vodního toku Divoký potok, . km 0,0003,050 aktualizace.
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Pouení
Proti opatení obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního ádu
podat opravný prostedek. Soulad opatení obecné povahy s právními pedpisy lze posoudit
v pezkumném ízení podle § 174 odst. 2 správního ádu.

otisk úedního razítka
Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostedí

Toto oznámení musí být vyvšeno po dobu 15 dní.
Vývsní lhta zaíná den následující po dni vyvšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývsní lhty. Po uplynutí lhty a vyznaení
údaj musí být vyhláška neprodlen vrácena zpt Mstskému úadu Litvínov, odboru
životního prostedí. Zárove žádáme o zveejnní písemnosti zpsobem umožujícím
dálkový pístup a o potvrzení této skutenosti.

Vyvšeno dne: ………….

Sejmuto dne: ………………..

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

Rozdlovník:
Doruí se k vyvšení na úední desce :
Msto Litvínov + mapy
Dále obdrží
Povodí Ohe, státní podnik, Chomutov, PD . 1
Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha, 1 x CD
Mstský úad Litvínov, odbor stavebního úadu + 1 x CD,
Msto Litvínov, zastoupeno Mstským úadem Litvínov, odbor IRR-ÚÚP + 1 x CD,
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