MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Váš dopis ze dne: 4.11.2013
číslo jednací: MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71
číslo evidenční: 13210/2014
Vyřizuje: Czepanová
V Ústí nad Labem dne: 3.2.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chuderovský potok ř.km
0,000-3,174
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 173 zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů
na základě návrhu správce vodního toku Chuderovský potok, tj. Povodí Ohře, státního
podniku, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
I.

stanovuje záplavové území vodního toku Chuderovský potok ř.km 0,000-3,174 dle
ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100,

II.

vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Chuderovský potok ř.km
0,000-3,174 dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona.

Záplavové území a aktivní zóna záplavového území toku Chuderovský potok, ř.km 0,0003,174 se týkají katastrálních území Chuderov aÚstí nad Labem.

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí obdržel žádost dne 4.11.2013
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, žádost o „Stanovení
záplavového území Chuderovský potok podle studie záplavového území“. Podkladem
navrhovaného opatření je „Studie záplavového území, ř. km 0,000-3,174“, zpracovaná
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, 150 56
Praha 5, v termínu září 2013.
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, projednal dne 11.12.2013
předmětný návrh za účasti Obecního úřadu Chuderov. Ze strany ostatních dotčených orgánů
ani obcí nebyly vzneseny žádné písemné námitky.
Návrh opatření obecné povahy byl oznámen veřejnou vyhláškou Magistrátem města Ústí
nad Labem, odborem životního prostředí č.j. MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 ze
dne 16.12.2013. Vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách dotčených obcí po dobu 15 ti
dnů. Dalších 15 dnů měl možnost kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být
opatřením přímo dotčeny, uplatnit u Magistrátu města ústí nad Labem, odboru životního
úřední den :
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prostředí písemné připomínky nebo námitky.
doručeny žádné připomínky ani námitky.

Po tuto dobu nebyly správnímu orgánu

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené
povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Aktivní zóna záplavového
území je vymezována vodoprávním úřadem na návrh správce vodního toku v zastavěných
územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, popřípadě podle
potřeby v dalších územích, podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2
vodního zákona).
V aktivní zóně záplavového území platí dle § 67 vodního zákona omezení:
I.
V aktivní zóně záplavového území je zakázáno:
 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 jímž se zlepšují odtokové
poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod
a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí
chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených
podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován
vliv na povodňové průtoky,
 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
II.











V záplavovém území mimo aktivní zónu je třeba souhlasu vodoprávního úřadu ke
stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení podle tohoto
zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků,
nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení
ovlivní vodní poměry,
ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v
zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod,
ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích;
ustanovení § 67 tím není dotčeno,
ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o
povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného
právního předpisu,
k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se
neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení
tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí.
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Vzhledem k tomu, že předložený návrh není v rozporu s vodohospodářskými zájmy,
s právními předpisy na úseku vodního hospodářství či jinými souvisejícími předpisy, vyhověl
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí návrhu Povodí Ohře, státní
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a stanovil záplavové území a aktivní zónu
záplavového území vodního toku Chuderovský potok ř.km 0,000 – 3,174.

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

Otisk úředního razítka
Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem

Vyvěšeno dne………………….

Sejmuto dne…………………………..

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření
obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce. Vývěsní lhůta
začíná den následující po dni vyvěšení na zdejší úřední desce. Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Dále bude vyvěšeno
na úředních deskách dotčených obcí. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.
Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňující dálkový přístup a o
potvrzení této skutečnosti.

Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Chuderovský
potok ř.km 0,000-3,174, je uloženo v úschovně dat na adrese

https://skydrive.live.com/redir?resid=537B44E25D17023D!115&authkey=!AGn759EPU_jSddc&ithint=f
older%2c.zip
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Doručí se:
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 +
CD ZÚ Chuderovský potok
3. Obec Chuderov, Chuderov, 400 11 Chuderov

Doručí se k vyvěšení na úřední desce:
1. Úřad Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11
Ústí nad Labem
2. Obecní úřad Chuderov, Chuderov, 400 11 Chuderov
3. Magistrát města ústí nad Labem, odbor životního prostředí
Dále obdrží:
1. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor stavební
2. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje města - oddělení územního
plánování
3. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí – ochrana přírody
4. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO České Středohoří, Michalská
260/14, 412 01 Litoměřice – DS

Příloha:
Mapy záplavového území vodního toku Chuderovský potok ř.km 0,000-3,174.
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