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NÁvRH opATŘENí onncruÉ povAHy
Stanovení záp|avového územía aktivní zóny Sulovického potoka, ř. km. 0,000 - 4,32I
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušnýpodle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. Lzákonač,254/200]- 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 Sulovický potok, kterým je Povodí Vltavy,
státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, ].50 21 Praha 5

stanoví

podle§66,odst.t,2a7vodníhozákona,podle§171,§t72a§173správníhořáduapodle§7
vyhlášky č,236/2002 Sb,, o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záp|avoqich
území,ve znění pozdějších předpisů,

záplavovéúzemí
drobného vodního toku

Sulovic\ý potok
na územív úseku k. ú. Hostouň u Prahy a Pavlov u Unhoště
v úseku: ř. km 0,000 č. hydrogeologického

4,3ZI
pořadí: 7-12-02-0240 (6,02 km2 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 záplavových čar průtokůQs (pětiletá voda - vyznačená zelenou barvou), Qzo
(dvacetiletá voda - vyznačená modrou barvouJ a Groo fstoletá voda - vyznačená červenou
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č1.ožrrclunl
barvou). ZáPlavové Čáry v těchto mapách zakreslené vycházejí z projektové dokumentace
Předmětného záplavového Území zpracované vlistopadu 20t7 SVIp projektovou a geodetickou
kancelářÍ, KoneČná 62L,252 ].6 Nučice, Ing. Zdeněk Viták
fautorizovaný inženýr v oboru vodního
hospodářství a krajinného inženýrství pod č. 0002473),IČ:452 65 BB7,

Magistrát města kladna, odbor životního prostředi jako vodoprávní úřad

vymezuie
vsouladu s § 66 odst,2 a
236/2002Sb.

7

vodníhozákona,§ 171, §172a§ 173 správního řádu

a§ 7

vyhláškyč.

aktivní zónu záplav ov ého území
drobného vodního toku

naúzemívúseku k.

Sulovický potok

ú, Hostouň u prahy a pavlov u unhoště

v úseku: ř, km 0,000 - 4,32I
č. hydrogeologického

pořadí: 1,-t2-02-0240 (6,02 km2 dle ČHUÚ]

v rozsahu zakresleném zobrazením

aktivní zóny záplavového územív měřítku L : 5 000
vmaPoqfch Podkladech (plochy podbarvené žlutou barvou) vypracovaných vlistopadu 2017
SVIP Projektovou a geodetickou kanceláří, Konečná 621,, 252 L6 Nučice, Ing. Zdeněk Viták
fautorizovaný inŽenýr v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrswípod č. 0002473),
IČ 452 65 B87.

odůvodnění

Magistrát města kladna, odbor Životního prostředi jako příslušný vodoprávní úřad obdržel
návrh Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, ]_50 2,], Praha 5 podaný dne
28,11,.201,7 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 - 4,321-. Návrh byt doloŽen mapami v měřítku 1 : 5 000 se zákrese m záplavoqých čar
Q5
[Pětiletá voda - vyznaČenázelenou barvou), Qzo (dvacetiletá voda - vyznačená modrou barvou) a
Groo (stoletá voda - vYznaČená červenou barvou). Hranice aktivní zóny byly vymodelovány
(navrŽenY) 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 qýšek hladin povodňoqých průtokůQs, Qzo,
Qroo).

Stanovení záPlavového Území a aktivní zóny záplavového územíje dáno zhodnocením
technicko-Přírodních faktorŮ, jehoŽ qisledkem je administrativní ohraničení určitéhoúzemí,
které mŮŽe být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. |eho rozsah je podle ust. 66
§
odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh
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záp|avového územíse podle vyhlášky č,236/2002 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují
při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let.
V souladu s § 66 odst. 2 vymezuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu
záplavového územípodle nebezpečnosti povodňoqich průtoků.
Omezení činnostív záplavo,4ích územíchse řídíustanoveními § 67 vodního zákona:
V aktivní zóně záplavového územíse nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s qýjimkou 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
srážkoqých 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 odtokoqich poměrŮ.
V aktivní zóné je dá|ezakázáno:

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícímodtok povrchoqých vod a provádět
bJ

c)

d)

terénníúpravy zhoršujícíodtok povrchoqých vod,
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
zíizovat 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 záplavového
územíSulovického potoka vedeno formou opatření obecné povahy.

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

Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy můžepodle ust, 772 odst. 4 správního řádu
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou blit 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, § 172 odst. 5 správního řádu,
podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související

rlíkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
proti návrhu námitky.
s

Dokumentace a návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu
navrhovaného záplavového územía aktivní zóny záp|avového územíSulovického potoka je
v souladu s ust. § 772 odst, ]- a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím
dálkoqi přístup na adrese:
rr}p/dp=ku

g§9,

čložrnuln,l
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Dotčenéosoby oprávněné uplatnit připomínky se mohou s návrhem na stanovení záplavového
územíSulovického potoka včetně návrhu na stanovení aktivní zóny záp|avového územíseznámit
v úřední dny na odboru životníhoprostředí Magistrátu města Kladna, v jiné dny po předchozí
telefonické dohodě, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření,

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako příslušnývodoprávní úřad vyzyvá
dotčenéosoby v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, aby k návrhu opatření obecné povahy
podávaly písemnépřipomínky, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření u odboru
životního prostředí Magistrátu města Kladna.
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Eliškačermákov
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřednídesce Magistrátu města
Kladna a na úředních deskách obcí Hostouň u Prahy a Pavlov u Unhoště. Podle ustanovení § 25
odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení.

Rozdělovník:
1.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 1,50 2L Praha 5

Z.

Úřední deska Magistrátu města Kladna

Datum

vyvěšení;

Bude sejmuto:

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

3.

Elektronická deska Magistrátu města Kladna

Datum

vyvěšení:

Bude sejmuto:

Skutečnédatum sejmutí:
Razítko, podpis orgánu, který poťvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.
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4. obecní úřady obcí, jejichž správních obvodů se návrh obecné povahy ťýká - § 173 odst. 1
správního řádu - se žádostío vyvěšenítohoto dokumentu na dobu 15 dnŮ na Úřední desce a
zveřejnění způsobem umožňujícim dálkoqf přístup azas|ání potvrzení o vyvěŠenítohoto návrhu
zpét,
o Obec Hostouň, IDDS: i94a7re
sídlo: Kladenská č.p. 1"19, Z73 53 Hostouň u Prahy
. Obec Pavlov,IDDS: rtZa3gt
sídlo: Lidická č.p. 65, Pavlov, 273 51, Unhošť
Datum vyvěšení: ,,,..?,:...(,'

.b .!ť

,/7 _ Z zo4ť

Bude sejmuto: ..........

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

