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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
1) Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Šporka (IDVT
10100280) v úseku ř. km 0,000 – 6,033 v k. ú. Česká Lípa, Horní Libchava a Dolní
Libchava
2) Změna vymezení aktivní zóny významného vodního toku Šporka (IDVT 10100280)
v úseku ř. km 0,000 – 6,033 v k. ú. Česká Lípa, Horní Libchava a Dolní Libchava
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území významného
vodního toku Šporka (IDVT 10100280) v úseku ř. km 0,000 – 6,033 v k. ú. Česká Lípa,
Horní Libchava a Dolní Libchava,
2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového
území vodního toku Šporka (IDVT 10100280) v úseku ř. km 0,000 – 6,033 v k. ú. Česká
Lípa, Horní Libchava a Dolní Libchava.
Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Šporka se mění v úseku ř. km 0,000 – 6,033
původní stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Šporka (IDVT 10100280) v úseku ř. km 0,000 – 21,985 vydané Krajským úřadem
Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
č. j. KULK 14754/2006 OVLH, sp. zn. ORVZŽP 221/2006 dne 22. února 2006.

T +420 485 226 111

E podatelna@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

KULK 85256/2022
opatření obecné povahy

Rozsah nového stanovení záplavového území a nového vymezení aktivní zóny
v předmětném úseku je patrný z mapového podkladu v měřítku 1:5 000, který je nedílnou
součástí tohoto stanovení a vymezení.
Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona –
omezení v záplavových územích.
Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není
dotčeno.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
13. prosince 2021 od podniku Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ 70889988 návrh na změnu stanovení záplavového území významného vodního
toku Šporka (IDVT 10100280) v ř. km 0,000 – 6,033 a změnu vymezení aktivní zóny
záplavového území v k. ú. Česká Lípa, Horní Libchava a Dolní Libchava.
Původní stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního
toku Šporka v ř. km 0,000 – 21,985 bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje
venkova, zemědělství a životního prostředí č.j. KULK 14754/2006 OVLH,
sp. zn. ORVZŽP 221/2006 dne 22. února 2006.
Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a to standardními
hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území; výpočtem zjištěné
záplavové čáry ve vektorové podobě; zobrazením navrhovaného záplavového území
a navrhované aktivní zóny záplavového území nad mapovým podkladem; popisem způsobu
zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území; tabulkou údajů
o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.
Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, který se týká stanovení
omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území. Správce vodního toku v žádosti
uvedl, že dle § 67 odst. 3 vodního zákona má v opatření obecné povahy stanovit vodoprávní
úřad v záplavovém území mimo aktivní zónu omezující podmínky podle povodňového
nebezpečí a podle povodňového ohrožení. V daném případě se nejednalo o návrh konkrétních
podmínek pro předmětný úsek vodního toku.
Krajský úřad vyzval dne 5. ledna 2022 dotčené obce, kterých se změna stanovení záplavového
území a změna vymezení aktivní zóny týká, k podání návrhu omezujících podmínek mimo
aktivní zónu záplavového území a obdržel od Městského úřadu Čeká Lípa, odboru životního
prostředí vyjádření bez připomínek. Dále krajský úřad projednal změnu stanovení záplavového
území a změnu vymezení aktivní zóny významného vodního toku Šporka v úseku ř. km 0,000
– 6,033 s dotčenými orgány písemností ze dne 10. ledna 2022 a neobdržel v určené lhůtě žádná
stanoviska.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úředních
deskách Krajského úřadu Libereckého kraje, města a obce, jejíhož správního obvodu se opatření
obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních
deskách po dobu 30 dnů.
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Poté krajský úřad obdržel dne 1. března 2022 od podniku Povodí Ohře, státní podnik
upozornění, že dle jejich názoru, je návrh opatření obecné povahy z pohledu vodního zákona
neúplný, neboť neobsahuje omezující podmínky podle povodňového nebezpečí nebo
povodňového ohrožení mimo vymezenou aktivní zónu. Na základě této písemnosti dne
4. března 2022 krajský úřad sdělil, že mu nejsou známy specifické poměry v území, které by
vyžadovaly stanovení výjimečných podmínek. Z tohoto důvodu nebyly žádné omezující
podmínky uvedeny ve výroku opatření obecné povahy. Současně správní orgán uvedl, pokud
podnik Povodí Ohře, státní podnik, jako správce toku, má návrh na stanovení konkrétních
omezujících podmínek pro úsek vodního toku, pro který je žádána změna záplavového území,
krajský úřad žádá o zaslání znění těchto podmínek spolu s jejich odůvodněním v termínu
do 7 dnů od obdržení této písemnosti.
Správce toku poslal krajskému úřadu dne 11. dubna 2022 sdělení, ve kterém konstatuje,
že omezující podmínky obsažené v Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP ke
stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3
vodního zákona jsou jen mírným rozšířením podmínek uvedených pro stavby v záplavových
územích dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů. Dále bylo poukázáno na omezení uvedená v Politice územního rozvoje ČR a její
závaznost (viz § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a na cíle uvedené v Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Ani jeden z těchto dokumentů neuvádí žádné konkrétní omezující podmínky týkající
se navržené změny stanovení záplavového území a změny vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Šporka v ř. km 0,000 – 6,033.
Vzhledem k tomu, že nebyly navrženy žádné konkrétní omezující podmínky mimo aktivní zónu
pro předmětný úsek vodního toku, krajský úřad nestanovil žádná omezení do výroku opatření
obecné povahy.
Jak stanoví ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu, řízení o návrhu opatření obecné povahy
je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání
návrhu. Vodní zákon pro tento případ neukládá obligatorní veřejné projednání, a ani krajský
úřad neurčil, že se bude konat veřejné projednání.
Na základě výše uvedeného krajský úřad opětovně provedl projednání s dotčenými orgány
a poté byla s návrhem opatření obecné povahy současně zveřejněna výzva dotčeným osobám,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
k uplatnění písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění
připomínek byla stanovena do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Vypořádání připomínek:
Krajský úřad neobdržel žádné připomínky k návrhu opatření obecné povahy.
Při stanovení změny záplavového území a změny vymezení aktivní zóny toku v předmětném
úseku krajský úřad vycházel z předložených dokladů, z výsledků projednání s dotčenými
orgány a z výsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy
tak, jak je výše uvedeno.
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POUČENÍ:
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ing. Karel Pop
Digitální podpis:
18.11.2022 11:38

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Příloha: 4 mapové listy v měřítku 1:5 000 + celková situace
Obdrží:
1. Úřední deska Krajského úřad Libereckého kraje, elektronická úřední deska www.krajlbc.cz
Úřady příslušných měst a obcí se žádají o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy
s uvedenou přílohou na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obecní úřad Horní Libchava, k vyvěšení na úřední desce, DS
Městský úřad Česká Lípa, k vyvěšení na úřední desce, DS
Městský úřad Česká Lípa, vodoprávní úřad, DS
Městský úřad Česká Lípa, orgán územního plánování, DS
Město Česká Lípa, DS
Obec Horní Libchava, DS

Po nabytí účinnosti:
8. Povodí Ohře, státní podnik + potvrzené paré č. 1
9. Ministerstvo životního prostředí + příloha v digitální podobě
Po sejmutí opatření obecné povahy žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí
dokumentu a o vrácení na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (včetně mapových příloh).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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