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opArŘnNÍ oBEcNÉ povAHy
Změna stanovení záplavového území vodního toku Jizerkv v ř. km 4.838 - 14.532
Změna vvmezení aktivní zónv záplavového úzqmí vodního toku Jizerkv v ř. km 4.838 - 14.532

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávní uřad podle § 104 odst.2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákonaě.254l200l Sb.
o vodách a o změně někteqých zákonů (vodní zál<on), ve znění pozdějších předpisů a jako místně
příslušný vodoprávní uřad podle ustanovení § 11 zakona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znéní
pozdějších předpisů (dálejen správní řád)

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové územi významného
vodního toku Jizerka v ř. km 41838 - t4r532 v obci Beneckoo Víchová nad Jizerouo
Jestřabí v KrkonoŠích a Vítkovice v Libereckém krajio katastrálních územích Dolní
Štěpaniceo Horní Štěpaniceo Víchová nad Jizerouo Křížlicó a Vítkovice v Krkonoších.

2, nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového rúzemí
významného vodního toku Jizerka v ř. km 41838 -1,4,532.

TÍmto noqým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny záplavo"vého
Území se v předmětném úseku (ř. km 4,838 - 1,4,532) mění původní stanovení záplavového
Území a aktivní zóny významného vodního toku Jlzerka, vydané Krajslrým úřadem
Libereckého kraje pod čj. KULK 3610412008 ze dne 25. června 2008 v ř. km 0o000 - 1,4,500 a
pod Č.j. KULK 4156312015 ze dne 29. května 2015 v ř. km 0,000 - 5,000 včetně aktivní zóny.

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 nedflnou součástí tohoto
stanovení a vymezení.

Ve stanoven ém záry|avovémúzemije nutno respektovat ustanovení § 67 vodníh o zákona- omezení
v záplavovýchúzemích.

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

ODŮVOUNĚNÍ:

IGajský uřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od Povódí Labe,
státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kriálové, dne 15. 12. 2017 náwh na změnu
stanoveného záplavového území významného vodního toku Jizerka v ř. km 4,838 - 1,4,532.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jeat 642l2a, 461 80 Liberec 2 . tel,: + 420 485 226 ||1 . fax: + 420 485 226 444
e-rnail: podatelna@kraj-lbc,cz. ww,kaj-lbc,cz.IČ: 7089l508. DIČ: CZ7089l508 .
Datová sclránka: c5kbvkw

,l., oúvfrí4ol
opnÁwĚNÁ úŘpoNi oSoBA/LINKA/E-MAIL
Ittg.Madejl432
zdenek. rnadej @kraj -lbc.cz



Záplavové izemi významného 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 dne29,kvétna2015 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 stanovovžní záplavových územi, ato:

o standardními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území,
o zobrazenim záplavové čáry pro průtoky Q5, Q20 a Q100 do mapového podkladu 1 : 5 000

včetně vymezení aktivní zóny záplavového území v uvedeném úseku,
o popisem způsobu zpracováni návrhu záplavovéhouzemi sodkazem

software,
na použití programového

o tabulkami ÚdajŮ o vypočtených nadmořských výškách hladin při průtocí.h Qr, Qzo a Qroo
v j ednotlivých profi lech.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy
s odŮvodněním po předchozím 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 na uvedených úředních deskách
zveřejněn po dobu 15 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy bylazároveň zveřejněnavýzvadotčeným osobám, jejichžpráva,
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 15. bíezna2018.

Připomínku,týkající se týkající se vymezení aktivní zóny záplavového území v ř. km 12,000 -
12,150 podala obec Vítkovice. Po projednání, na základě zpřesňujících údajů, Povodí Labe, státní
Podnik návrh v rozsahu ř. km 12,000 - 72,750 upravil a předložil k opětovnému projednání.
Návrh byl ve změněném rozsahu ř, km 12,000 - 12,150 krajským úřadem opětovně projednán
s dotČenými orgány a doručen veřejnou vyhláškou na úředních deskách lftajského úřadu
Libereckého kraje a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření
obecné povahybyl na uvedených úředních deskách zveřejněn po dobu 15 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy bylazároveň zveřejněnavýzvadotčeným osobám, jejichžpráva,
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)I9.

Vypořádání připomínek:

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky, krajský úřad žádné
připomínky nevypořádává.

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,jakje výše
uvedeno.



poučBNí,

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2
opravný prostředek. Opatření obecné
veřejné vyhlášky. Do opatření obecné
opatření obecné povahy vydal,

správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
povahy nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který

//

RNDr. ,ffi",u
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha opatření obecné povahy: mapa záplavového územiv měřítku 1 : 5 000
Vzhledem k rozsahu mapoqich příloh jsou kompletní mapové přílohy předány jednotlivým obcím na datovém nosiči
(CD-ROM), a vytištěna je pouze část mapové přílohy plně pokqfvající správní územíkaždéjednotlivé obce. Úplné
znění návrhu opatření obecné povahy tzn. včetně všech mapoqich přílohje zveřejněno na úřední desce krajského úřadu
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh je v podobě mapové vrstvy zveřejněn také na Geoportále Libereckého
W aj e (http : / l geoportal,kraj -lbc. czlvoda).

Obdrží:
1. Vyvěšení na úřední desku krajského úřadu
2. K vyvěšení na úřední desce Obecní úřad Benecko
3. K vyvěšení na úřední desce Obecní úřad Víchovánaď Jizerou
4, K vyvěšení na úřední desce Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších
5. K vyvěšení na úřední desce Obecní úřad Vítkovice
6. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí
7. Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu
8. Obec Benecko
9, Obec Víchová nad Jizerou
10. Obec Jestřabí v Krkonoších
11. Obec Vítkovice

Po nabytí účinnosti:
12. Povodí Labe, státní podnik + potvrzené paré č. 1
13. Ministerstvo životního prostředí + příloha v digitální podobě

Opatření obecné povahy musí byt zveřejněno na úředních deskách po dobu 15 dnů:

Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy včetně příloh žád,áme 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: 
"[}_5 ;et1

J

9h,nc Vítknvice
|č t|()r:?ó260, orč czoozzozoo
5]2 38 Vítkovice v Krk. 243
tel. 4Bl 502 lji)

Sejmuto dne: qL b u q
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