statutární
město kladno
Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
ADREsA pRacovIšrĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

*oRttčcivncí nnResR:
t rttěsta Kla tlna
ttltni. Starosty l)avla 44

l\4:rgistr1:
'27

2 SZ iil,,,\I]Ntj

Vyřizuiel Eliška Čermáková - Pov, č,T,33/ 2077 ,OŽP

č.iednací:ožp/8487 /77-4

Spis.

zn.:

Kladno: 22.L.2079

oŽP/B4B7 /17

OPATŘENÍ onncruÉ PovAHY
Stanovení záplavového územía aktivní zóny Sulovického potoka, ř. km. 0,000 - 4,32I
Magistrát města Kladna, odbor životníhoprostředí, jako vodoprávní úřad věcně přísluŠnýpodle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1,zákonač.254/2001 Sb,, o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšíchpřepisů, a jako místně přísluŠný
správní orgán podle ustanovení § 11_ zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znénípozdějŠÍch
předpisů, na návrh správce drobného vodního toku Sulovic(f potok, kterým je Povodí Vltavy,
státní podnil1 závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

stanoví
podle§66,odst. 1,,2a7vodníhozákona,podle§771,,§I72a§173správníhořáduapodle§7
vyhlášky č,236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záp|avoqich
území, ve znění pozdějších předpisů,

záp|avové území
drobného vodního toku

Sulovický potok
na územív úseku k. ú. Hostouň u Prahy a Pavlov u Unhoště
v úseku: ř. km 0,000 - 4,32'J.
č. hydrogeologického

pořadí: !,-12-02-0240 (6,02km2 dle ČHUÚ;

Výše stanovená územízahrnují pozemky koryta vodního toku Sulovického potoka a pozemky
přilehlé k tomuto vodnímu toku zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu toku, a to
podle zákresu záp|avových čar průtokůQs (pětiletá voda - vyznačená zelenou barvou), Qzo
(dvacetiletá voda - vyznačená modrou barvou) a Qroo (stoletá voda - vyznaČená Červenou
Kontaktní spojenÍ:

Tel: +420 3t2 604 384
Fax:

Email : e|iska.cermakova@mestoklad no.cz
://WWW, mestokladno,cz

Web: http
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barvou). Záplavové čáry v těchto mapách zakreslené vycházejí z projektové dokumentace
předmětného záplavového územízpracovanévlistopadu2Ot7 SVIP projektovou a geodetickou
kanceláři Konečná 62I,25216 Nučice, Ing. ZdeněkViták fautorizovanýinženýrvoboruvodního
hospodářství a krajinného inženýrství pod č. 0002473),lČ: 452 65 BB7,
Magistrát města kladna, odbor životního prostředi jako vodoprávní úřad

vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona,§ 171, § 172a § 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č.

236/2002 sb.

aktivní zónu záplav

ov ého území

drobného vodního toku

Sulovický potok
naúzemí v úseku k. ú. Hostouň u Prahy a Pavlov u Unhoště
v úseku: ř. km 0,000 - 4,327
č. hydrogeologického

pořadí: 1-12-02-0240 (6,02 km2 dle ČHUÚ]

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového územív měřítku 7 : 5 000
v maPoqých Podkladech (plochy podbarvené žlutou barvou) vypracovaných v listopadu 2017

SVIP projektovou a geodetickou kanceláří, Konečná 621, 252 1,6 Nučice, Ing. Zdeněk Viták
fautorizovaný inŽenýr v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrswí pod č. 0002473),
IČ: 452 65 BB7.

odůvodnění

Magistrát města Kladna, odbor Životního prostředi jako příslušnývodoprávní úřad obdržel
návrh Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21Prahas podaný dne
28.7L.20I7 na stanovení záplavového územía aktivní zóny záplavového územívodního toku
Sulovického Potoka v Územních obvodech obcí Hostouň u prahy a pavlov u Unhoště v říčnímkm
0,000 - 4,32L- Návrh bYl doložen mapami v měřítku 1 : 5 000 se zákresem záplavoqých čar
Q5
(Pětiletá voda - vYznaČená zelenou barvou), Qzo (dvacetiletá voda vyznačenámodrou barvou)
a
Groo (stoletá voda - vyznaČená Červenou barvou), Hranice aktivní zóny by1y vymodelovány
(navrŽenYJ v celém Úseku vodního toku a jsou v mapoqich podkladech podbarveny žlutou
barvou. SPolu s maPami záplavového územísprávce toku předložil technickou zprávu projektu
,,Dokumentace pro vyhláŠenízáplavového územíSulovického potoka" (obsahuje psaný podélný
profil qlišek hladin povodňoqich průtokůQs, Qzo,
Qroo).

Stanovení záplavového Území a aktivní zóny záplavového územíje dáno zhodnocením
technicko-Přírodních faktorŮ, jehoŽ qlisledkem je administrativní ohraničeníurčitéhoúzemí,
které mŮŽe být při qýskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.
|eho rozsah je podle ust. § 66
odst.

]-

vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh
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záp|avového územíse podle vyhlášky č.236/2002Sb.zpracovává pro průtoky, které se vyskytují
při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100let,
V souladu s § 66 odst. 2 vymezuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu
záplav ov ého územípodle nebezpečno sti p ovo dňoqých průtoků.
Omezení činnostív záplavorných územíchse řídíustanoveními § 67 vodního zákona:
V aktivní zóné záplavového územíse nesmí umísťovat,povolovat ani provádět stavby
s r4fjimkou 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
zlepšujíodtokové poměry, staveb pro jímánívod, odvádění odpadních vod a odváděním
srážkoqich vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové prŮtoky;
to neplatí pro údržbustaveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokoqých poměrŮ.
V aktivní zóně je d,álezakázáno:

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícímodtok povrchoqfch vod a provádět
b)

c)

d)

terénníúpravy zhoršujícíodtok povrchoqých vod,
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
zřizovat oplocení, živéploty a jiné podobné překážky
zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zřízení,

Podle § 66, odst. 7 vodního zákona,je stanovení záplavového územía aktivní zóny záp|avového
územíSulovického potoka vedeno formou opatření obecné povahy.

Návrh na stanovení záplavového územía aktivní zóna záplavového územíbyl doložen
potřebnými náležitostmi podle § 6 odst. 5 vyhlášky 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovovánízáplavoqfch území,ve znění pozdějších předpisů.

Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy můžepodle ust, I72 odst. 4 správního řádu
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemnépřipomínky.
V souladu s ust. § 115a odst, 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o
stanovení záp|avového územía jeho aktivní zóny nepoužije ust. § I72 odst. 5 správního řádu,

podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s qýkonem vlastnického práva mohou blit opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
proti návrhu námitky
Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.. 1 správního řádu zveřejněn
vtermínu od 1.2.2018 do 1,6.2.2018 vúplnémznění na elektronické desce Magistrátu města
Kladna a na úřednídesce Magistrátu města Kladna [§ Z0 správního řádu) spolu s qizvou
k uplatnění připomínek k tomuto návrhu. Zároveň bylo úplnéznění návrhu opatření obecné
povahy včetně odůvodněnízveřejněno vsouladu s ustanovením § L72 odst.2 správního řádu
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vtermínu od 31.1.2018 do t5.2,20IB na internetoqich stránkách Magistrátu města Kladna
způsobem umožňujícímdálkoqi přístup.

Dokumentace a návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu
navrhovaného záplavového Území a aktivní zóny záplavového územíSulovického potoka je

!72 odst.1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím
přístup
dálkoqf
na internetoqfch stránkách Magistrátu města Kladna v období od 1.2.2018 do

v souladu s ust. §

76.2.2018.

Návrh opatření obecné povahy byl vsouladu sustanovením § t72 odst.1 správního řádu
zveřejněn také na úředníchdeskách obecních úřadůvobcích, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká:
- Obecní Úřad Hostouň vyvěsil návrh opatření obecné povahy v termínu 2,2, - 7B,2,20t8.
- Obecní Úřad Pavlov vyvěsil návrh opatření obecné povahy v termínu 2.2. - 17.2.2OIB.

LhŮta pro uplatnění námitek proti návrhu opatření obecné povahy byla v souladu § I7Z odst. 2
stanovena na 30 dnŮ ode dne jeho zveřejnění. Ve stanovené lhůtě nebyla vodoprávnímu úřadu
doručena žádná písemná připomínka.

Vodoprávní Úřad došel k závěru, že zde nejsou žádnépřekážlqy bránícípovinnosti stanovit
záPlavové Území a vymezit aktivní zónu záplavového územívodního toku Sulovic\f potok. Proto
tak v souladu s § 66 odst, 7 vodního zákona činítímto opaďením obecné povahy. Vodoprávní
Úřad stanovil záplavové územía vymezil aktivní zónuzáplavového územívodníhotoku Sulovický

potok v takovém rozsahu, jak bylo uvedeno v návrhu opatření obecné povahy.

OPatření obecné povahy se oznamuje v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou
vYhláŠkou na Úřední desce správního orgánu. Opatření obecné povahy se zveřejní téžna
Úředních deskách obecních úřadův obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
ťýká,

Dokumentace a návrh opatření povahy včetně grafického zobrazení rozsahu záplavového území
a aktivní zónY záPlavového izemí Sulovického potoka je vsouladu s ust. § 772 odst. 1 a odst. 2

sPrávního řádu zveřejněn rovněž způsobem umožňujícímdálkoqf přístup na adrese:

https://wvyw.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id

org=6506&p1=2100051134&id=1466

859

Poučení
Podle ustanovení § I72 odšt. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabýaá účinnosti
Patnác{fm dnem po dni vyvěŠeníveřejné vyhlášky. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
lŤ*,qiltrÉirn"rsta Klar{na
-9_

Eliška ČermákŇá
oprávněná úřední osoba
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Qpatření obecné povahy musí b]it vyvěšeno po dobu nejméně 1"5 dnů na úřední desce Magistrátu
města Kladna a na úředních deskách obcí Hostouň a Pavlov. Podle ustanovení § 25 odst, 2
správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnácťým dnem po vyvěŠenÍ.

Rozdělovník:
1.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p, 36, L50 21, Praha 5

Z,

Úřední deska Magistrátu města Kladna

Datum

vyvěšení:

Bude sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.

3.

Elektronická deska Magistrátu města Kladna

Skutečnédatum sejmutí:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.

4. Obecní úřady obcí, jejichž správních obvodů se návrh obecné povahy týká - § 173 odst, 1
správního řádu - se žádostío vyvěšenítohoto dokumentu na dobu 15 dnŮ na úřední desce a
zveřejnění způsobem umožňujícímdálkoq.i přístup azaslání potvrzení o vyvěšenítohoto návrhu
zpět.

o
o

Obec Hostouň, IDDS: i94a7re
sídlo: Kladenská č.p. 119, Z73 53 Hostouň u Prahy
Obec Pavlov,IDDS: rtZa3gt
sídlo: Lidická č.p, 65, Pavlov, 273 51Unhošť

Datum vyvěšení: ...!ť.,,4,..

Z'(.?...

Bude

sejmuto:

/Í. !

:.

Skutečnédatum sejmutí:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.
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