
l Krajský úřacl Libereckého kraje

obdrži dle rozdělovníku

vÁš oopts zNnčryzn nNp

Yýzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy

Zména stanovení záplavového území a zména lymezení aktivní zóny ýznamného vodního
toku Jizerky v ř. km 4,838 - t4,532

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 ě. 25412001 Sb.,
o vodách a o ztlrětrě rrěkterýclr zákorrů (vodní zákun), ve ztrětlí pozdějších pr*edpisů a jako ttilstrrě
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 1 1 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni
pozdčjších přcdpisů (dálc jcn správní řád) obdržel dne 15. 12. 2017 od Povodí Labc, státni podnik,
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, návrh na změnu stanoveného záplavového uzemi
významného vodního toku Jizerka v ř. km 4,838 - 14,532 anavpezení aktivní zóny záplavového
územi v tomto úseku.

Záplavové území významného vodního toku Jizerka bylo stanoveno Itajským úřadem Libereckého
kraje přípisem č. j. KULK 3610412008 ze dne 25. ěervna 2008 v ř. km 0,000 - 14,500 a opatřením
obecné povahy čj. KULK 4156312015 ze dne 29. května2}I5 v ř. km 0,000 - 5,000 včetně aktivní
qÁnv

Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky č.23612002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracováni návrhu a stanovovéni záplavových územi, ato:

o standardními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového územi,
o zobrazenim záplavové čáry pro průtoky Qs, Qzo a Qroo do mapového podkladu 1 : 10 000 včetně

vymezení aktivní zóny záp|avového územi v uvedeném úseku,
o popisem způsobu zpracování návrhu zžtplavového izemí s odkazem na použití programového

software,
. tabulkami úclajů o vypočtenýoh nadmořských výškách hladin při průtocích Q5, Q20 a Q100

v jednotlivých profilech,

Ztrylavovéúzemise dle § 66 odstavec7 zákonač.25412001 Sb., ovodách a ozměně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zžl<on) stanovuje opatřením obecné povahy.

Vsouladu sustanovením § 172 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdě.jších
přeclpisťr (dále jen správní řád) byl před vyvěšením návrhu opatř,ení obecné povahy veřejnou
vyhláškou na irřední clesce tento projednán s příslušnými dotčenými orgány, kterými jsorr Městský
úřad Jilemnioe, tldbtlr územního plánování a stavebního řádu a odbor životního prostředí.

Poté byl návrh zveřejněn veřejnorr vyhláškotl na ťrřeclnich cleskách Krajského ťtřaclrr Libereckého
kraje a obcí, jejichž správního obvodu se opatřeni ohecné povahy týká (ohce Flenecko, Víchová nacl
Jizerou, Jestřabí v Krkonoších a Vítkovice). Následně obdržel krajský úřad připomínky obce
Vítkovice, týkající se vymezení aktivní zóny záplavového územi v ř. km 12,000 - |2,750 (celá
projednávaná změna záplavového izemi se týká úseku ř. km 4,838 - 74,532. Připomínka obce byla
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projednána s navrhovatelem, a vedla k tomu, že Povodí Labe, státní podnik, na základě
zpřesňujících údajů, svůj návrh na stanoveni záplavového území a vymezení aktivni zóny
záplavového územi v úseku ř. km 12,000 - 12,750 upravil.

Tento upravený návrh byl ve svém rozsahu, tedy v úseku ř. km 12,000 - 12,150, opětovně
projednán s dotčenými orgány, Městským úřadem Jilemnice, odborem územního plánování a
stavebního řádu a odborem životního prostředí.

Ikajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § l07 odst. 1 písm. o) vodního zákona a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, v souladu s ustanovenim § 172
odst. 1 a 3 správního řádu, opětovně zveřejňuje změnu v návrhu opatření obecné povahy - změny
stanovení záplavového územi toku Jizerky v úseku ř. km 12,000 - 12,150 a změny vymezení
aktivní zóny záplavového územi v tomto úseku, s odůvodněním a

vyzývá dotČené osobyo jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotČeny, aby uplatnily u krajského úřadu písemné připomínky k návrhu
opatření obecné povahy ve lhůtě do 5. května 2019.

Návrh opatření obecné povahyo ktery je přílohou tohoto přípisu, musí být zveřejněn
na úředních deskách Krajského úřadu Libereckého kraje a Obecního úřadu Vítkovice po
dobu 15 dnů.

poučnnÍ:

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, vodní zákonnestanoví pro tento případ veřejné
projednání a ani krajský úřad neurčil v dané věci veřejné projednání.
V souladu s ustanovenim § 172 odst. 4 správního řádu je krajský úřad povinen se připomínkami
zabývatjako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se snimi vjeho odůvodnění.
V souladu s ustanovením § 115 a) odst. 4 vodního zákona bude vypořádání připomínek zveřejněno
na úřední desce krajského úřadu.

Ustanovení § 115 a) odst.3 vodního zákona nepřipouští v rámci projednávání opatření obecné
povahy námitky vlastníků nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou b}t opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiných osob, pokud
tak určil správní orgán. V tom případě nebude mít vodoprávní úřad povinnost o takových námitkách
rozhodovat v rámci vydávaného opatření obecné povahy. Nicméně tyto osoby mají právo podat
k opatření obecné povahy připomínky podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu.
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Příloha:
1. návrh opatření obecné povahy
2. mapový list záplavového území v měřítku l : 5 000

Obdrží:
1. Úredni deska Krajského úřad Libereckého kraje
2. Úredni deska Obecního úřadu Vítkovice (se žádostí o vrácení výtisku s potvrzeným datem

vyvěšení a sejmutí)

Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy včetně příloh 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).
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Krajský úřad Libereckéhtl kraje

odbor životního prostř,eclí a zenrěcJělslr,í Wí,HÍý
Povodí Labe, státní podnik
VítaNejedlého 951
500 03 Hradec Králové

CISLO JEDNACI opnÁvNĚNÁ úŘgoNí oSoBA/LINKA/E-MAIL LIBEREc

xÁvnrr opArŘrNí oBECNE povAHy
Změna stanovení záplavového území vodního toku Jizerkv v ř. km 4.838 - 14.532
Změna vvmezení aktivní zónv záplavového území vodního toku Jizerkv v ř. km 4.838 - 14.532

IGajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávniílřad podle § 104 odst.2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zékonač.2541200I Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní ztkon), ve zněni pozdějších předpisů a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znéni
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území qýznamného
vodního toku Jizerka v ř" km 41838 - 141532 v obci Benecko, Víchová nad Jizerouo
Jestřabí v Krkonoších a Vítkovice v Libereckém kraji.

2. nově lymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového ízemi
ýznamného vodního toku Jizerka v ř. km 4,838 - 14,532.

Tímto noqim stanovením záplavového území a novým lymezením aktivní zóny záplavového
územi se v předmětném úseku (ř. km 4,838 - t4,532) mění původní stanovení záplavového
územi a aktivní zóny významného vodního toku Jlzerka, vydané Iftajským úřadem
Libereckého kraje pod č.j. KULK 361,0412008 ze dne 25. června 2008 v ř. km 0o000 - 14,500 a
pod č.j. KULK 4156312015 ze dne 29. května 2015 v ř. km 0,000 - 5o000 včetně aktivní zóny.

Rozsah nového stanovení záplavovóho území a nového vymezení aktivní zóny v předmětném
úseku je patrný z mapového podkladu v měřítku 1 : 5 000, ktery je nedílnou součástí tohoto
stanovení a vymezení.

Ve stanoveném záplavovém územije nutno respektovat ustanovení § 67 vodníbo zákona - omezení
v zárylavových územích.

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územich je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není
dotčeno.

Krajský úřad Libereckého kra.ie
U Jezl 642l2a. 46l 80 Liberec 2 . tel, : + 420 485 226'I l l . ťax: + 420 485 226 444
e-mail: podatelna@kmj-lbc,cz. m.kmjJbc.cz. IČ: 7089l508. DlČ: CZ7089l508 .

Datová sclránka: c5kbvkw
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ODUVODNENI:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od Povodí Labe,
státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, dne 15. 12. 2017 návrh na změnu
stanoveného záplavového území významného vodního toku Jizerka v ř. km 4,838 - 14,532.

Záplavovéúzemívýznamného vodního toku Jizerka bylo stanoveno Krajským úřadem Libereckého
kraje přípisem č. j. KULK 3610412008 ze dne 25. června 2008 v ř. km 0,000 - 14,500 a opatřením
obecné povahy čj. KULK 4156312015 ze dne 29.kvétna2}I5 v ř. km 0,000 - 5,000 včetně aktivní
zóny.

Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky ě.23612002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracováni návrhu a stanovovéni zátplavovýchizemi, ato:

o standardními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového izemi,

o zobrazením záplavové čáry pro průtoky Qs, Qzo a Qroo do mapového podkladu 1 : 5 000 včetně
vymezení aktivní zóny záplavového územi v uvedeném úseku,

o popisem způsobu zpracováni návrhu záplavového územi s odkazem na použiti programového
software,

o tabulkami údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin při průtocích Qs, Qzo a Qroo
v j ednotlivých proťrlech.

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 a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy
týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu l5 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy bylazároveň zveřejněnavýzvadotčeným 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 l5. března 20l8.

Připomínku, týkajíci se týkající se vymezení aktivní zóny záplavového izemi v ř. km 12,000 -
I2,I50 podala obec Vítkovice. Po projednání, na základě zpřesňujících údajů, Povodí Labe, státní
podnik návrh v rozsahu ř. km 12,000 - I2,I50 upravil a předložil k opětovnému projednání, Návrh
byl ve-změněném rozsahu ř. km 12,000 - 12,750 krajským úřadem opětovně projednán s dotčenými
orgány a doručen veřejnou vyhláškou na úředních deskách Krajského úřadu Libereckého kraje a
obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl
zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu l5 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy bylazároveň zveřejněnavýzva 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 5. května2}l9.

Vypořádání připomínek:

(bude doplněno po předložení připomínek)

2



Při stanove ní 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,jakje výše
uvedeno.

poučBxÍ:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení

opatření obecné povahy vydal.

Příloha opatření obecné povahy: mapa
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