
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

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

tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 
 KK/888/ZZ/21-6 Ing.Smolík/293  02.08.2021 

 

 

Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území 
vodního toku Ohře a výzva k podání připomínek. 

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 (dále též „správní řád“), a § 66 
odst. 7 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 Ohře.  

Dokumentace 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. rovněž 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.   
 
K 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. V případě stanovení omezujících podmínek dle § 67 odst. 3 vodního 
zákona pro lokality mimo aktivní zónu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
podat též písemně odůvodněné námitky. Připomínky či námitky 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. Zmeškání lhůty pro podání námitky 
nelze dle § 172 odst. 5 správního řádu prominout. 
 
Znění textu zveřejněného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním: 

 
 
Dle rozdělovníku 

 



Č. j. KK/888/ZZ/21-6                                                                                  Strana 2 (celkem 5) 
 

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

tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 

Návrh opatření obecné povahy 

 o stanovení záplavového území vodního toku Ohře. 

 

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 § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška 
č. 79/2018 Sb.“), 

aktualizovaný rozsah záplavového území významného vodního toku Ohře v úseku ř. km 196,905 – 
203,255 v k. ú. Sokolov [752223], Svatava [760021], Královské Poříčí [672688], Těšovice [752312] 
a Staré Sedlo u Sokolova [754722], IDVT 10100004, ČHP 1-13-01-1280-0-00, 1-13-01-1260-0-00, 1-
13-01-0930-0-00, 1-13-01-0910-0-00 (ČHP dle Hydroekologického informačního systému VUV 
T. G. M.), značení ř. km dle dokumentace „Ohře – Studie záplavového území (ř. km 196,905 – 
203,255), aktualizace“, 

II. vymezuje 

podle § 66 odst. 2 a odst. 7 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb.  

aktualizovaný rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře v úseku 
ř. km 196,905 – 203,255 v k. ú. Sokolov [752223], Svatava [760021], Královské Poříčí [672688], 
Těšovice [752312] a Staré Sedlo u Sokolova [754722], IDVT 10100004, ČHP 1-13-01-1280-0-00, 1-
13-01-1260-0-00, 1-13-01-0930-0-00, 1-13-01-0910-0-00 (ČHP dle Hydroekologického 
informačního systému VUV T. G. M.), značení ř. km dle dokumentace „Ohře – Studie 
záplavového území (ř. km 196,905 – 203,255), aktualizace“. 

III.   stanovuje 

podle § 67 odst. 3 vodního zákona následující omezující podmínku: 

1) Při pořizování či změně územně plánovací dokumentace obcí je nutné do těchto dokumentací 
zapracovat požadavky na snižování nepřijatelného povodňového rizika z map povodňového 
ohrožení. Funkční využití ploch v záplavovém území vodního toku Ohře mimo aktivní zónu 
záplavového území vodního toku se řídí následující tabulkou přijatelného ohrožení pro jednotlivé 
kategorie funkčního využití území ve spojení s mapou povodňového ohrožení (dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 79/2018 Sb. součást datového standardu dokumentace záplavového území vodního toku 
Ohře). Mimo aktivní zónu záplavového území nelze vymezovat plochy či umisťovat a povolovat 
stavby v území s pro ně nepřijatelným povodňovým ohrožením.    

 

Funkční využití území 
Přijatelné ohrožení (označení kategorie dle mapy 

povodňového ohrožení) 

Bydlení 

Nízké (2) Občanská vybavenost 

Smíšené plochy 
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Technická vybavenost 

Doprava 

Výroba a skladování 

Rekreace a sport *) Střední (3) 

Zeleň Vysoké (4) 

*) 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. 

IV. ruší 

v souladu s 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 daném úseku vodního toku dřívější stanovení 
záplavového území vodního toku Ohře, č. j. 4517/ZZ/13-7 ze dne 18.11.2014.     

Záplavové území bylo stanoveno, resp. aktivní zóna záplavového území byla vymezena, 
na základě dokumentace:  

„Ohře – Studie záplavového území (ř. km 196,905 – 203,255), aktualizace“, listopad 2020, zpracovatel: 
společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, odpovědný řešitel: Ing. Ivan Blažek, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0005224 (dále též „studie záplavového 
území“).  

 O d ů v o d n ě n í  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní 
úřad“), obdržel od právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
IČO: 70 88 99 88, jakožto správce významného vodního toku Ohře, návrh na stanovení záplavového 
území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku v úseku ř. km 196,905 – 
203,255.  

Přílohou návrhu, předloženého v souladu s § 66 vodního zákona a § 7 odst. 1 písm. a) až f) vyhlášky 
č. 79/2018 Sb., byla dokumentace „Ohře – Studie záplavového území (ř. km 196,905 – 203,255), 
aktualizace“, listopad 2020, zpracovatel: společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 
162 00 Praha 6, odpovědný řešitel: Ing. Ivan Blažek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 
ČKAIT 0005224.    

Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Ohře v předmětném úseku vodního 
toku bylo zpracováno a stanoveno, resp. vymezeno, v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu 
a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a na základě 
aktuálního stavu území v předmětné lokalitě.      

V souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., je záplavové území vymezeno záplavovou čárou 
s dobou opakování povodně 100 let. 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. 
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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.  
 
Stanovení podmínek: 

Mimo aktivní zónu v záplavovém území vodního toku Ohře, tj. v území vymezeném záplavovou čárou 
s dobou opakování povodně 100 let, vodoprávní úřad v části III. tohoto opatření obecné povahy 
v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona stanovil pro budoucí využití území podle definovaného 
povodňového ohrožení omezující podmínku. Stanovení této podmínky, včetně návrhu funkčního využití 
území dle kategorie přijatelného ohrožení přímo koresponduje s cíli definovanými v „Plánu pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, který je vydán Ministerstvem ŽP opatřením obecné 
povahy dle § 25 vodního zákona (plány pro zvládání povodňových rizik identifikují nejvíce ohrožená 
území v ČR z hlediska říčních povodní, navrhují opatření k minimalizaci povodňového ohrožení a jsou 
tedy významným koncepčním dokumentem, který závazným způsobem stanoví cíle a opatření pro 
zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění 
nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou 
činnost). Konkrétní využití území se přitom řídí dle příslušné kategorie ohrožení území dané mapou 
povodňového ohrožení zpracovanou pro danou lokalitu v rámci předmětné studie záplavového území. 
Stanovení výše definované podmínky má v souladu se základními záměry povodňové ochrany za cíl 
omezit v budoucnu ekonomické a jiné škody na veřejném i soukromém majetku a zdraví a životě osob. 
Podmínka vychází z předloženého návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Ohře, který 
předložila právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce předmětného vodního toku.  

Krajský úřad Karlovarského kraje dopisem č. j. KK/888/ZZ/21-2 ze dne 04.06.2021 zaslal návrh 
Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území 
vodního toku Ohře dotčeným orgánům a požádal je o zaslání případných připomínek k předloženému 
návrhu opatření obecné povahy. Zároveň upozornil, že pokud neobdrží připomínku, kterou by bylo 
nutné projednat, bude považovat návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního 
toku Ohře za projednaný s dotčenými orgány ve smyslu § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ve stanovené lhůtě dvaceti dnů Krajský úřad 
Karlovarského kraje obdržel pouze souhlasné vyjádření  odboru životního prostředí Městského úřadu 
Sokolov č. j. MUSO/56347/2021/OŽP/JISK ze dne 02.07.2021 bez dalších připomínek. 

 

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. 

Do dokumentace stanoveného záplavového území lze nahlížet na Krajském úřadu Karlovarského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Opatření obecné 
povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou 
dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 79/2018 Sb. zasláno Ministerstvu 
životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.  
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P o u č e n í 

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 Ohře, 
vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat podle § 173 odst. 2 správního řádu opravný 
prostředek.  

 
 

 

 
Ing. Regina Martincová, v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Příloha: 
 Mapové podklady se zobrazením:  

- záplavových čar rozlivu povodně Q5, Q20, Q100, Q500 a aktivní zóny záplavového území 
vodního toku Ohře – 3x mapa (list č. 1, 2 a 3),  

- povodňového ohrožení vodního toku Ohře – 3 x mapa (list č. 1, 2 a 3).  

 
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 
 Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
 Úřad Městyse Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava 
 Obecní úřad Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí 
 Obecní úřad Těšovice, č. p. 21, 356 01 Sokolov 
 
Na vědomí: 

 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
 Římskokatolická farnost Sokolov, J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov 
 
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 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: 


