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Praha: 14. 8. 2020  

Dle rozdělovníku 

 

 

Číslo jednací: 061152/2020/KUSK 

Spisová značka: SZ_061152/2020/KUSK/16 

Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková 

Značka: OŽP/ZiG 

 

Veřejná vyhláška 
Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území 

vodního toku Labe, ř. km 892,000 – 899,000 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vodní zákon“) v souladu s ustanoveními § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky 

č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a 

jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád (dále jen „správní řád“) 

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu 
záplavového území významného vodního toku Labe, IDVT 

10100002,  
v ř. km 892,000 – 899,000 

k. ú. Kostomlátky, Písty u Nymburka, Drahelice, Nymburk, Hořátev, Zvěřínek, 
Kovanice, Velké Zboží, Křečkov, Budiměřice 

II. vymezuje dle § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona v uvedeném úseku 
aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“) 

III. stanovuje dle § 67 odst. 3 vodního zákona tuto omezující 
podmínku pro záplavové území mimo AZZÚ: 

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území musí projektová dokumentace 

takové stavby obsahovat i posouzení jejího vlivu na odtokové poměry a návrh vhodných 

protipovodňových opatření. 

 

Tímto opatřením obecné povahy se se mění aktuální stanovení záplavového území vodního 

toku Labe ze dne 25. 5. 2015, č. j. 073794/2015/KUSK, Krajského úřadu Středočeského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství. 

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Labe 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

„Studie záplavového území Labe, IDVT 10100002, ř. km 892,000 – 899,000, Nymburk“ 

z dubna 2020, jehož zpracovatelem byl Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. – Revital, Srnčí 920/9, 

158 00 Praha 5 – Jinonice, který byl upraven po vypořádání připomínek písemností č. j. 

PLa/2020/032744 ze dne 7. 8. 2020 (Krajskému úřadu doručeno dne 12. 8. 2020 a přiděleno 

č. j. 112326/2020/KUSK). 
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Rozsah záplavových území je zakreslen do Základní mapy České republiky  

1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED ®). Mapové 

podklady se zakreslenými záplavovými čárami a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou nedílnou 

součástí výše vyhlášené změny a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje 

v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení 

změny záplavového území vodního toku Labe“ nebo přímo pod následujícím odkazem:  

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-

/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-

uzemi-vodniho-toku-la-2 

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s  touto vyhláškou 

přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“. 

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, 

které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových 

území.  

Zakreslení záplavových čar zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Při posouzení 

konkrétního místa je rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná 

nadmořská výška terénu posuzovaného místa. 

Pro případné zjištění podrobností záplavových území až na úroveň jednotlivých 

pozemků se postupuje tak, že rozhodující v určení rozsahu záplavového území na 

konkrétním pozemku je porovnání výškového zaměření pozemku, zpracovaného 

autorizovaným geodetem pro investora, s údaji o nadmořské výšce hladin ze 

stanoveného záplavového území, tj. se zaměřenými profily koryta a terénu  

a s vypočtenými výškami hladin velkých vod v těchto profilech. 

Odůvodnění 

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „Krajský úřad“) dne 27. 4. 2020 navrhl státní podnik Povodí Labe jako správce 

významného vodního toku Labe změnu záplavového území tohoto vodního toku. Povodím 

Labe, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 27. 4. 2020, č. j PLa/2020/018174, 2 paré 

dokumentace v listinné podobě (situace, průvodní zpráva, psaný podélný profil), CD 

s příslušnými daty a jedno paré obsahující situaci a psaný podélný profil pro potvrzení 

a vrácení navrhovateli.  

Předložený návrh odpovídal platné legislativě a splnil všechny požadavky vyhlášky. 

Důvodem návrhu změny záplavového území bylo vydání vyhlášky, která upravuje způsob 

a rozsah zpracování aktivní zóny záplavového území. Čára rozlivů pro průtok Q5 je totožná 

s dříve stanoveným rozsahem. Čáry rozlivů pro průtoky Q20, a Q100 se mírně liší v oblasti 

navýšení pozemků se zástavbou RD mezi ulicemi Osiková – U Mrliny v Nymburce 

a stavebního záměru společnosti Babín Nymburk s. r. o. Záplavové území pro průtok Q500 se 

v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky nevymezuje. Aktivní zóna záplavového území 

se oproti dříve stanovené liší v detailech. Hlavní změnou je, že do aktivní zóny záplavového 

území nejsou zahrnuty izolované plochy a dále jsou do aktivní zóny záplavového území 

zahrnuty vyvýšená území uvnitř jednotlivých ploch aktivní zóny. 

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou 

změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 064180/2020/KUSK ze dne 7. 5. 2020. Ve 

stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel dvě vyjádření města Nymburk, z nichž jedno je 

souhlasné a ve druhém je podána připomínka, a souhlasné vyjádření obce Písty a obce 

Zvěřínek. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-la-2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-la-2
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-la-2
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Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 

26. 5. 2020 pod č. j 072328/2020/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce 

a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné 

povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření 

byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 

15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území 

přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.  

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku společnosti DHI, a. s. ze dne 11. 6. 2020 

a připomínku společnosti Babín Nymburk, s. r. o., ze dne 15. 6. 2020. 

Krajský úřad dopisem č. j. 102915/2020/KUSK ze dne 22. 7. 2020 předal všechny došlé 

připomínky Povodí Labe, s. p., k vypořádání. 

Dne 12. 8. 2020 Krajský úřad obdržel pod č. j. 112326/2020/KUSK vypořádání připomínek 

Povodím Labe, s. p., se kterým byly současně předloženy aktualizované návrhy záplavového 

území ve 3 tištěných paré se dvěma datovými CD. Po vypořádání připomínek došlo 

k upravení návrhu tak, že se změnil rozsah čar rozlivů pro průtoky Q20 a Q100 v oblasti 

navýšení pozemků se zástavbou RD mezi ulicemi Osiková – U Mrliny v Nymburce 

a stavebního záměru společnosti Babín Nymburk s. r. o. V jiných úsecích nedošlo ke změnám 

oproti původnímu návrhu, a proto Krajský úřad přistoupil rovnou ke stanovení změny 

záplavového území. Došlé připomínky byly kladně vyřízeny, přičemž ale nedošlo k rozšíření 

rozsahu rozlivu v jiných úsecích. 

Shrnutí jednotlivých připomínek a vyjádření Krajského úřadu: 

1. Připomínka Městského úřadu Nymburk, odboru správy majetku ze dne 21. 5. 2020, 

č. j. MUNYM-050/339900/2020/Bed: 

Městský úřad Nymburk požadoval, aby doba opakování povodně Q500 nebyla součástí 

mapových podkladů aktivní zóny připravovaného návrhu a dále upozorňoval na to, že 

Krajský úřad uvedl, že aktivní zóna záplavového území se oproti původnímu 

stanovení liší pouze v detailech, přitom se v některých lokalitách změnila z Q100 na 

Q20.  

K danému Krajský úřad uvádí, že z připomínky je patrné, že autor ne zcela správně 

ovládá pojmy a termíny používané v souvislosti se záplavovými územími, zejména si 

nesprávně vykládá pojem aktivní zóna záplavového území. Záplavové území je 

vymezené dle ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky záplavovou čárou s dobou opakování 

povodně 100 let a aktivní zóna záplavového území je pouze specificky definovaná 

část takto vymezeného záplavového území stanovená postupem dle § 6 vyhlášky, 

která převádí rozhodující část povodňových průtoků. Mapa rozlivů při průtoku Q500 je 

součástí mapových podkladů, ale jak již bylo výše zmíněno, tento rozliv není 

administrativně určeným územím dle ustanovení § 66 vodního zákona (nejsou na 

základě rozsahu čáry rozlivu pro Q500 vymezována žádná omezení).  

Aktivní zóna se opravdu liší pouze v detailech, došlo k drobným změnám u čar 

rozlivů pro průtoky Q20 a Q100 (viz výše). 

Dále byla k připomínce Městského úřadu Nymburk připojena připomínka Ing. Jiřího 

Otty, jednatele společnosti Babín Nymburk s. r. o.  

2. Připomínka společnosti DHI, a. s. z 11. 6. 2020, připomínka společnosti Babín 

Nymburk, s. r. o., ze dne 15. 6. 2020 a výše jmenovaná připomínka společnosti Babín 

Nymburk s. r. o. předaná Městským úřadem Nymburk se týkaly stejné problematiky, 
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a to toho, že návrh na stanovení záplavového území z 27. 4. 2020 nezachycoval 

současný stav koryta Labe, zástavby a nezahrnoval vliv realizovaného navýšení 

pozemků se zástavbou rodinných domů mezi ulicemi Osiková – U Mrliny 

a stavebního záměru společnosti Babín Nymburk s. r. o. v sousední oblasti Nymburk 

– Babín na odtokové poměry. Součástí připomínek k návrhu opatření obecné povahy 

bylo i skutečné zaměření stavby před dokončením, které odpovídalo svými parametry 

stavebnímu povolení a stanovisku Povodí Labe, s. p.  

V rámci vypořádání připomínek byly do podkladu pro stanovení záplavového území 

a návrhu aktivní zóny záplavového území zapracovány předmětné terénní úpravy 

a  byl zaslán aktualizovaný návrh na stanovení změny záplavového území a jeho 

aktivní zóny. 

Krajský úřad dne 14. 8. 2020 opatřením obecné povahy pod č. j. 061152/2020/KUSK změnil 

rozsah záplavového území vodního toku Labe v ř. km 892,000 – 899,000 podle návrhu 

předloženého správcem toku dne 27. 4. 2020, aktualizovaného dne 12. 8. 2020. 

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách 

Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá 

opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí 

a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s 

příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno 

vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě. 

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních 

faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území. 

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný 

děj je popisován matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů 

a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých 

k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. 

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění 

topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních 

modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku. 

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního 

zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad 

(nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona). 

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Labe, s. p.,  

a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní 

lze nahlížet.  

Poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat 

opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 

odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. 

 

 

Ing. Gabriela Zíková 

oprávněná úřední osoba 

odborný referent 
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Datum vyvěšení oznámení:   

 

Datum sejmutí oznámení: 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby: 

 

 

Přílohy: 

„Studie záplavového území Labe, IDVT 10100002, ř. km 892,000 – 899,000, Nymburk“ 

z dubna 2020 v listinné podobě a příslušná dokumentace na CD 

 

Rozdělovník 

Doručí se 

a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce: 

1. Písty, Písty 33, 289 13 Zvěřínek, IDDS: 64va899 

2. Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 2, IDDS: 86abcbd 

3. Zvěřínek, Hořátevská 41, 289 13 Zvěřínek, IDDS: 8yiane3 

4. Hořátev, Hořátev 17, 289 13 Zvěřínek, IDDS: jw8bkyz 

5. Kovanice, Kovanice 101, 288 02 Nymburk 2, IDDS: 2fgapwc 

6. Křečkov, Křečkov 58, 290 01 Poděbrady, IDDS: vh7axk3 

7. Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 Nymburk 2, IDDS: zusan2z 

8. Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady, IDDS: 3qrbxg3 

 

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy 

vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se 

týká, v případě potřeby i jiným obvyklým způsobem.  

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí opatření obecné 

povahy zpět Krajskému úřadu. 

b) Na vědomí: 

9. Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2 

10. Ministerstvu životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Dotčeným vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností: 

11. MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 2, IDDS: 86abcbd 

12. MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady, IDDS: 3qrbxg3 

 

c) Po nabytí účinnosti společně s vyznačením data nabytí účinnosti a s příslušnou 

dokumentací v elektronické podobě a pro navrhovatele jedno vyhotovení dokumentace s 

vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě 

13. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

14. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování: 

15. MěÚ Sadská, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská, IDDS: trubtz7 

16. MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 2, IDDS: 86abcbd 
17. MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady, IDDS: 3qrbxg3 
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