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Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o stanovení (aktualizaci) záplavového území
vodního toku Chodovský potok.
Krajsky úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s § 172 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů, a § 115a zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tento
návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území významného vodního toku
Chodovský potok. K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s § 172 odst. 4
správního řádu u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky je možno podat
ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení tohoto návrhu opatření obecné povahy. Dnem doručení je dle § 25 odst. 2 správního
řádu patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dokumentace
aktualizovaného záplavového území předmětného vodního toku v tištěné podobě je uložena u Krajského
úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (budova C, kancelář C 235),
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, kde je možné do ní též nahlédnout.
Níže uvedený návrh opatření obecné povahy a grafické zobrazení navrženého záplavového území
je v souladu s § 172 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěšen způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje, resp. na internetových stránkách
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství:
www.kr-karlovarsky.cz
v záložce: – Životní prostředí
– Vodní hospodářství
– Oznámení vodoprávního úřadu.
V případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje
aktivní zóna záplavového území, nemohou podle § 115a odst. 3 vodního zákona vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy, související s výkonem vlastnického práva,
mohou byt opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné odůvodněné námitky podle
§ 172 odst. 5 správního řádu (podávání připomínek viz výše).

Ing. Regina Martincová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku
Chodovský potok.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad
příslušný dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
I. stanovuje
podle § 66 odst. 1 a odst. 7 vodního zákona a § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 236/2002 Sb.“),
aktualizovaný rozsah záplavového území významného vodního toku Chodovský potok v úseku
ř. km 6,000 až 6,800 v k. ú. Mírová, IDVT 10100277, ČHP 1-13-01-1470-0-00 (ČHP
dle Hydroekologického informačního systému VUV T. G. M.), značení ř. km dle dokumentace
„CHODOVSKÝ POTOK, studie záplavového území – aktualizace, areál Ligneta, km 6,0 – 6,8“,
II.

vymezuje

podle § 66 odst. 2 a odst. 7 vodního zákona a § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb.
aktualizovaný rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Chodovský
potok v úseku ř. km 6,000 až 6,800 v k. ú. Mírová, IDVT 10100277, ČHP 1-13-01-1470-0-00 (ČHP
dle Hydroekologického informačního systému VUV T. G. M.), značení ř. km dle dokumentace
„CHODOVSKÝ POTOK, studie záplavového území – aktualizace, areál Ligneta, km 6,0 – 6,8“.
Tímto stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny záplavového území vodního toku
Chodovský potok je v souladu s ustanovením odst. 3. Čl. II. zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu ř. km 6,000
až 6.800 nahrazeno záplavové území a dále aktivní zóna záplavového území vodního toku Chodovský
potok stanovené, resp. vymezené, v opatření Krajského úřadu Karlovarského kraje
č. j. 747/ZZ/PO/BA/05 ze dne 07.03.2005. V dalších úsecích zůstává stanovené záplavové území
a vymezená aktivní zóna záplavového území Chodovského potoka nadále v platnosti v souladu
s opatřením Krajského úřadu Karlovarského kraje č. j. 747/ZZ/PO/BA/05 ze dne 07.03.2005.

Odůvodnění
Dne 31.01.2018 předložil správce předmětného vodního toku, podnik Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, v souladu s § 66 vodního zákona a § 6 vyhlášky
č. 236/2002 Sb. Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, podklady se zobrazením aktualizovaného rozsahu záplavového
území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Chodovský potok v úseku ř. km 6,000 až 6,800.
Tyto podklady pod názvem „CHODOVSKÝ POTOK, studie záplavového území – aktualizace, areál
Ligneta, km 6,0 – 6,8“, zpracoval v říjnu 2017 pan Ing. Petr Klimeš, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009745. Spolu s těmito podklady předložil
rovněž návrh na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území v tomto
úseku vodního toku.
V souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), Krajský úřad Karlovarského kraje zajistil zpřístupnění návrhu opatření obecné povahy
o stanovení záplavového území Chodovského potoka včetně grafického zobrazení tohoto navrženého
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záplavového území způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách Krajského úřadu
Karlovarského kraje), a dopisem č. j. 750/ZZ/18-2 ze dne 20.02.2018 požádal dotčené orgány o sdělení
případných připomínek k předloženému návrhu opatření obecné povahy v termínu do třiceti dnů
od okamžiku doručení tohoto dopisu. K předloženému návrhu opatření obecné povahy nebyly
dotčenými orgány vzneseny žádné připomínky, které by bylo dle § 172 odst. 1 správního řádu nutné
projednat.
Podle § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce
vodního toku vodoprávní úřad. Podle § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích,
zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších
územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území
podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Chodovský potok v předmětném
úseku vodního toku bylo zpracováno a stanoveno, resp. vymezeno, v souladu s vyhláškou
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavového území a na základě
aktuálního stavu území v předmětné lokalitě.
Omezení činností v záplavových územích respektive v aktivních zónách záplavových území
definuje § 67 vodního zákona.
Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat
ani 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 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; to neplatí pro údržbu staveb a stavební
úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno 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 a zřizovat tábory, kempy a jiná
dočasná ubytovací zařízení.
Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u správce vodního toku – Povodí
Ohře, státní podnik a u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
V souladu s § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb. lze do dokumentace stanoveného záplavového území
nahlížet na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Poučení
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti tomuto stanovení záplavového území vodního toku
Chodovský potok vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 správního
řádu opravný prostředek.

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:
(Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí)



Krajsky úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Obecní úřad Mírová, Mírová 40, 357 35 Chodov
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu
vyvěšen minimálně po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém u výše uvedených úřadů.
Veřejnou vyhláškou se návrh doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce Krajského úřadu
Karlovarského kraje; poslední den 15-ti denní lhůty jeho vyvěšení je dnem jeho doručení. Na ostatních
úředních deskách se tato veřejná vyhláška pouze oznamuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
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