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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále vodní zákon), na základě návrhu Povodí Labe,
státního podniku, předkládá podle § 172 odst. 1 správního řádu a podle § 66 odst. 7 vodního
zákona návrh opatření obecné povahy, jehož předmětem je
Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního
toku Labe ř.km 726,613 – 826,613 (na území Ústeckého kraje).
a vyzývá dotčené osoby, aby podávaly k tomuto návrhu písemné připomínky nebo námitky ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí nad Labem. Písemné odůvodněné připomínky k návrhu na stanovení
záplavového území a jeho aktivní zóny může uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy jím mohou být přímo dotčeny, a to do 20 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky
na úřední desce. Veřejné projednání návrhu se nekoná.
Záplavové území významného vodního toku Labe ř.km 726,6 – 826,6 (Labe na území
Ústeckého kraje) se týká následujících katastrálních území:
Bohušovice nad Ohří, Boletice nad Labem, Bořek u Děčína, Brná nad Labem, Brzánky,
Církvice, Černěves, České Kopisty, Děčín, Děčín – Staré Město, Dobkovice, Dobříň, Dolní
Zálezly, Dolní Žleb, Dubice n/L, Encovany, Hněvice, Hoštka u Roudnice, Hrdly, Hrobce,
Hřensko, Chrochvice, Keblice, Krásné Březno, Křešice u Děčína, Křešice u Litoměřic,
Kyškovice, Lhotka n/L, Libochovany, Libotenice, Litochovice n/L, Litoměřice, Loubí u Děčína,
Lounky, Lovosice, Lukavec u Lovosic, Malé Březno nad Labem, Malé Žernoseky, Malšovice,
Mlékojedy u Litoměřic, Mojžíř, Nebočady, Neštědice, Neštěmice, Nové Kopisty, Nučnice,
Nučničky, Okna u Polep, Píšťany, Počaply u Terezína, Počeplice, Podmokly, Polepy, Povrly,
Prackovice n/L, Prosmyky, Prostření Žleb, Prostřední Lhota u Těchlovic, Přerov u Těchlovic,
Račice u Štětí, Roudnice n/L, Roztoky n/L, Sebuzín, Střekov, Svádov, Štětí I, Těchlovice n/L,
Terezín, Travčice, Třeboutice, Ústí nad Labem, Valtířov n/L, Vaňov, Vědomice, Velké Březno,
Velké Žernoseky, Vilsnice, Záluží u Roudnice n/L, Žalhostice a Židovice n/L.
Po stanovení záplavového území bude dle § 67 vodního zákona platit následující omezení:
a) V aktivní zóně záplavového území bude zakázáno
 umísťovat, povolovat a 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 jimiž se zlepšují odtokové poměry,
staveb pro jímání vod, 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
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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; to neplatí pro zřizování
táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny
záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového
nebezpečí neprodleně odstranit.

b) v záplavovém území mimo aktivní zónu bude třeba souhlasu vodoprávního úřadu ke
stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba 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
předpisu10b),
 k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá
nebo nečerpá podzemní voda; nestanoví-li tento zákon jinak, vodoprávní úřad může v
řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí8),
 k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního
předpisu49), nebo
 ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné
využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání
energetického potenciálu podzemních vod.
c) podle § 67 odst. 3 vodního zákona bude mimo aktivní zónu v záplavovém území stanovena
omezující podmínka, a to
 mimo aktivní zónu záplavového území nelze umisťovat stavby do území s pro ně
nepřijatelným povodňovým ohrožením (viz příloha Mapy povodňového ohrožení
předkládané studie) dle následující tabulky podle povodňového nebezpečí nebo
povodňového ohrožení
Funkční využití území
Bydlení
Smíšené plochy
Občanská vybavenost
Technická vybavenost
Doprava
Výroba a skladování
Rekreace a sport *)
Lesy, zemědělská půda, zeleň

Přijatelné ohrožení (označení kategorie
dle mapy povodňového ohrožení)

Nízké

Střední
Vysoké
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*) Do kategorie Rekreace a sport jsou zařazovány plochy jako např. nekrytá sportoviště,
veřejná tábořiště, zahrádkářské osady apod. Tělovýchovná a sportovní zařízení (kryté
plavecké bazény, zimní stadiony, sportovní haly aj.) patří do kategorie Občanská vybavenost.
Návrh mapového zobrazení záplavového území vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613
(na území Ústeckého kraje). v měřítku 1 : 10 000 pro průtoky odpovídající hodnotám n-letých
průtoků Q5, Q20 a Q100 a jeho aktivní zónu s vyznačením rozsahu záplavového území je
k dispozici na webové adrese www.kr-ustecky.cz (úřední deska/ostatní dokumenty),
k nahlédnutí v budově C Krajského úřadu Ústeckého kraje, Stroupežnického 16, 3. podlaží,
kancelář C311, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hod, v ostatních dnech po
telefonické dohodě (tel. 475 657 180).

Odůvodnění
Návrh na stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613 (na území Ústeckého kraje), byl
podán Povodím Labe, státní podnik, jako správcem vodního toku Labe. Podkladem
navrhovaného opatření je „Popis zpracování záplavového území včetně aktivní zóny
záplavového území LABE území Ústeckého kraje (ř.km 726,613 – 826,613)“.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, projednal dne 29.6.2022 předmětný
návrh a návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány včetně zástupců obcí s tím, že své
připomínky či návrhy mohou uplatnit písemně do 15.7.2022. Do doby vydání tohoto návrhu
OOP nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky.
Studie je zpracována v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
Návrh opatření obecné povahy, včetně mapových příloh, na kterých je vyznačen v grafické
podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1
správního řádu po dobu 20 dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na úřední
desce městských a obecních úřadů uvedených v rozdělovníku. Po uplynutí lhůty a vyznačení
údajů musí být vyhláška (bez mapových podkladů) neprodleně vrácena zpět Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Den vyvěšení veřejné vyhlášky
v tištěné podobě (datum, razítko, podpis)
……………………………….…………………………….

Den vyvěšení veřejné vyhlášky
v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup (datum, razítko, podpis)

…………………………………………………………….

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)
………………………………………………………

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

………………………………………………………
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Příloha: návrh aktualizace záplavového území
Rozdělovník:
Obdrží:
Povodí Labe s.p. Hradec Králové
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov
Obec Račice
Obec Záluží
Obec Dobříň
Město Roudnice nad Labem
Obec Židovice
Obec Hrobce
Obec Libotenice
Obec Travčice
Město Terezín
Město Bohušovice nad Ohří
Obec Mlékojedy
Město Lovosice
Obec Lukavec
Obec Lhotka nad Labem
Obec Malé Žernoseky
Obec Prackovice nad Labem
Obec Dolní Zálezly
Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město
Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice
Obec Povrly
Obec Dobkovice
Obec Malšovice
Statutární město Děčín

Město Štětí
Město Hoštka
Obec Brzánky
Obec Kyškovice
Obec Vědomice
Obec Černěves
Obec Chodouny
Obec Polepy
Obec Křešice
Město Litoměřice
Obec Žalhostice
Obec Píšťany
Obec Velké Žernoseky
Obec Libochovany
Městský obvod Ústí n/L – Střekov
Obec Velké Březno
Obec Malé Březno
Obec Těchlovice
Obec Hřensko

Na vědomí stavební úřady a úřady územního plánování:
KÚ ÚK odbor UPS, Mgm. Děčín, OÚ Velké Březno, OÚ Povrly, Mgm. Ústí nad Labem, MěÚ
Litoměřice, MěÚ Lovosice, MěÚ Roudnice nad Labem, MěÚ Štětí
Na vědomí vodoprávní úřady:
Mgm. Děčín, Mgm. Ústí nad Labem, MěÚ Litoměřice, MěÚ Lovosice, MěÚ Roudnice nad
Labem,
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