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Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze Číslo iednacf
KUJI 65397/2022
Sp.zn. OŽPZ1002/2022 Bl-6

Vyřizuie/telefon
Ing. Jana Bláhová
564 602 576

V Jihlavě dne
2.8.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zónyzáplavového území významného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 - 80,585 (od nádržePařížov po Ranský rybník), IDVT 10100005 na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na
území Pardubického kraje.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad,OŽPZ") jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení§ 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodnízákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), zveřejňuje v souladus ustanovením § 25 a ustanoveními § 172 a§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 79/2018Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejichdokumentace (dále jen „vyhláška č. 79/2018 Sb.") na základě návrhu správce významnéhovodního toku Doubrava tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HradecKrálové (dále jen „Povodí Labe, státní podnik") podaného dne 5. 5. 2022 pod zn.PLa/2022/021206, kdy byla předložena dokumentace vypracovaná v červnu 2021 společnostíDMI a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, obsahující popis zpracování, psaný podélný profil,
hydrologické údaje a mapové podklady nově (dále jen „dokumentace")

l. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona aktualizovaný rozsah záplavového územívýznamného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 - 80,585 IDVT 10100033 (od nádržePařížov po Ranský rybník), na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického
kraje dle mapových podkladů dokumentace.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



Záplavové území významného vodního toku Doubrava v říčním km 41,500 - 80,585 na územíKraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického kraje se stanovuje pro výskyt přirozenépovodně a je vymezeno záplavovou čárou s dobou opakování povodně 100 let (tzv. průtok Qioo)v rozsahu vyznačeném v listinné a elektronické podobě v mapách v měřítku 1:5 000.
II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktualizovanou aktivní zónu záplavového územívýznamného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 - 80,585 IDVT 10100033 (od nádržePařížov po Ranský rybník), na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území PardubickéhoKraje dle mapových podkladů dokumentace v listinné a elektronické podobě v měřítku
1:5000.
Aktualizací rozsahu záplavového území vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 - 80,585, naúzemí Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického kraje včetně vymezení aktivní
zóny, jsou dotčena katastrální území viz tabulka.

Působnost ORP OBEC/ MĚSTYS/ MĚSTO/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Krajský úřad
Kraje Vysočina

Chotěboř Krucemburk Krucemburk

Staré Ransko
Zdírec nad Doubravou Žd free nad Doubravou
Sobíňov Sobíňov
Chotěboř Bílek

Chotěboř
Dolní Sokolovec Horní Sokolovec
Bezděkov Bezděkov u

Doubravou
Libice nad

Libice nad Doubravou Libice nad Doubravou
Libická Lhotka

Malec Malec u Chotěboře
Hranice u Malce

Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře
Víska
Čečkovice

Víska u Chotěboře
Cečkovice u Jeřišna

Jeřišno Jeřišno
Vestecká Lhotka
Chuchet

Bořek Ostružno
Kraborovice U hro v

Heřmanice Heřmanice u Vilémova

Krajský úřad
Pardubického
kraje

Chrudim Běstvina Běstvina

Špačice
Pařížov
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III. stanovuje

podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona tuto podmínku pro záplavové území mimo aktivní
zónu záplavového území:

Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínek zajištění dostatečnýchprotipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku,zdraví a životech lidí a zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky nazvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu, nebo jeho
částí).

Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydané opatření o stanovení záplavového územívýznamného vodního toku Doubrava stanoveno opatřením Krajského úřadu Kraje Vysočina,odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství 6. j. KUJI 6752/2005 OLVHZ,
KUJIP007G310 ze dne 18. 5. 2005 v rozsahu říčního km 41,500 - 63,000.

Odůvodnění

Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 5. 5. 2022 od Povodí Labe, státní podnik návrh na stanovení(aktualizaci) rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového územívýznamného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 - 80,585 (od nádrže Pařížov po Panskýrybník cca střed zátopy) na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického kraje.Součástí návrhu byl popis zpracování záplavového územ i včetně aktivní zóny záplavového územ iDoubravy, hydrologická data předaná Českým hydrologickým ústavem, psaný podélný profilvýšek hladin při průtocích Qs, 020, Qioo, Qsoo a mapové podklady záplavového území včetně
aktivní zóny záplavového území Doubravy a CD s příslušnými daty.
Významný vodu i tok Doubrava je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanovíseznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodníchtoků pod pořadovým číslem 72, IDVT 10100033. Významným vodním tokem je ve staničení 0,00-89,700 říčního kilometru. Podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří dopůsobnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových územívýznamných vodních toků a jejich aktivní zóny. Součástí návrhu záplavového území významného
vodního toku Doubrava je i vymezení aktivní zóny.
Krajský úřad, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zónys dotčenými orgány, dopisem ze dne 2. 6. 2022 č. j. KUJI 48657/2022, sp. zn. OŽPZ 1002/2022Bl-2 v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu oznámil konání ústního jednání, nakterém bylo možné se vyjádřit k výše uvedenému návrhu. Podklady pro vyjádření byly k dispoziciv elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Na tomto jednání Krajský úřadPardubického kraje, OŽPZ sdělil (s ohledem na ustanovení §115 odst. 19 vodního zákona) žesouhlasí s tím, aby ZU a AŽ Doubravy na území obce Běstvina až po hranice Pardubického krajeprojednal a stanovil krajský úřad, OŽPZ. Ostatní účastníci neměli připomínky, ani se nikdo
písemně nevyjádřil.
Krajský úřad, OŽPZ vydal veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy aktualizace rozsahuzáplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Doubrava dne28.6.2022 č.j. KUJI 56029/2022, sp. zn. OŽPZ 1002/2022 Bl-5. K tomuto návrhu se nikdo
nevyjádřil.
Návrh aktualizace rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodníhotoku Doubrava bylo vypracováno v červnu 2021 společností Dhl a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00Praha 10, za účelem zpřesněni výšek hladin a rozsahu rozlivů záplavových čar včetně rozsahuaktivní zóny záplavového území z důvodu aktuálních hydrogeologických dat a aktuálního
geodetického zaměření.
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Výškopis terénu inundace byl převzat z digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace(dále jen „DMR5G") Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu. DMR5G je z roku 2010.Dalším podkladem jsou aktuální hydrologické podklady od Českého hydrometeorologického
ústavu, pobočka Brno v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb.
Rozsah záplavového území je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modeluterénu. Výstupem výpočtu jsou poté čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňovéhonebezpečí (rastry rychlostí a hloubek) povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný
profil výšek hladin - vše při průtocích Qs, Q2o, Qioo a Qsoo.
Aktivní zóna záplavového území je zpracovaná podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 79/2018 Sb.Rozsah aktivní zóny je počítán z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků(hloubky, rychlosti). K návrhu aktivní zóny záplavového území se využívají mapy povodňovéhonebezpečí, povodňového ohrožení a další podklady podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 79/2018 Sb.
Záplavové území je zpracováno na podkladu map v měřítku 1:10 000, vymezeno pro rozliv hladinpěti, dvaceti, sto a pětisetleté povodně, vytištěno v situacích 1:5 000. Rovněž tak aktivní zóny
záplavového území.
Navrhovanou aktualizací rozsahu záplavového území vodního toku Doubrava v říčním km 41,500- 80,585 v Kraji Vysočina a v obci Běstvina v Pardubickém kraji včetně vymezení aktivní zóny
jsou dotčena tato katastrální území:
V Kraji Vysočina ORP ChotěbořKrucemburk, Staré Ransko, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Bílek, Chotěboř, Horní Sokolovec,Bezděkov u Libice nad Doubravou, Libice nad Doubravou, Libická Lhotka, Malec u Chotěboře,Hranice u Malce, Nová Ves u Chotěboře, Víska u Chotěboře, Čečkovice u Jeřišna, Jeřišno,
Vestecká Lhotka, Chuchel, Ostružno, Uhrov, hfeřmanice u Vilémova
V Pardubickém kraji ORP Chrudim
Běstvina, Špačice, Pařížov.
Krajský úřad, OZPZ stanovil v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona omezujícípodmínku výstavby mimo aktivní zónu záplavového území po dohodě na ústním jednání
s Krajským úřadem Pardubického kraje, OZPZ.
Vyjádření pro stavby v záplavovém území i nadále poskytuje příslušný správce vodního tokua správce povodí. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení§ 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což
je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů.
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetněterénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu(obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením §17 vodního zákona.Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona majívšichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit
průběh povodně.
Stanovené záplavového území významného vodního toku Doubrava je závazným podkladem proúzemní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto dojednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenceúzemně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací
činnost správce vodního toku a správce povodí.
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23.10.2007o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významnýmpovodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán
pro zvládání povodňových rizik.
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V rámci zpracování aktualizace rozsahu záplavového území významného vodního toku Doubravajsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení v celé délcezpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovémohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, provodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro
povodňové plány.
Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydané opatření o stanovení záplavového územívýznamného vodního toku Doubrava stanoveno opatřením Krajského úřadu Kraje Vysočina,odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství č. j. KUJI 6752/2005 OLVHZ,
KUJIP007G310 ze dne 18. 5. 2005 v rozsahu říčního km 41,500 - 63,000.
Krajský úřad, OZPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupněnídokumentace aktualizovaného rozsahu záplavového území významného vodního toku Doubrava
a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.
Podklady k aktualizovanému rozsahu záplavového území včetně vymezení aktivní zónyvýznamného vodního toku Doubrava v elektronické podobě jsou k nahlédnutí na webovýchstránkách Kraje Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství /
oddělení vodního hospodářství / záplavová území. Přímý webový odkaz:
httDs://www.kr-vysocina.cz/stanoveni-aktualizovaneho-rozsahu-zaDlavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zonv-zaDlavoveho-uzemi-vvznamneho-vodniho-toku-doubrava/d-4114835/pl =99092

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podatopravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení
§ 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy dle ustanovení §173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctýmdnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení §173 odst. 1 správního řádu
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ing. Jana Bláhová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Města Zdírec nad Doubravou, Chotěboř,
městysy Krucemburk, Libice nad Doubravou
a obce Sobíňov, Dolní Sokolovec, Bezděkov, Malec, Nová Ves u Chotěboře, Víska,
Čečkovice, Jeřiěno, Bořek, Kraborovice, Heřmanice, Běstvina,
se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném podobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému
úřadu, OŽPZ.
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Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno
Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ň » n f Datum sejmutí:

.^;.^.^.........(.^U^............... ....Ě:f.:.!^'12-.

na úřední desce krajského úřadu.

Podpis oprávngŘA8)Mto'S8^UJ([<6MWa&ení
Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk
tel.: 569 698 710-1

Razítko:

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:
Města, městysy a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové
schránky):

Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov
Město Chotěboř, Trcků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Obec Dolní Sokolovec, Dolní Sokolovec4, 583 01 Dolní Sokolovec
Obec Bezděkův, Bezděkov 22, 583 01 Bezděkov
Městys Libice nad Doubravou, Zámecká 47, 582 77 Libice nad Doubravou
Obec Malec, Malec 48, 582 76 Malec
Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Obec Víska, Víska 50, 583 01 Víska
Obec Čečkovice, Čečkovice 40, 583 01 Čečkovice
Obec Jeřišno, Jeříěno 25, 582 74 Jeřišno
Obec Bořek, Bořek 7, 582 82 Bořek
Obec Kraborovice, Kraborovice 21, 582 82 Kraborovice
Obec Heřmanice, Heřmanice 2, 582 82 Heřmanice, 582 82 hleřmanice
Obec Běstvina, Běstvina 29, 538 45 Běstvina

Dále obdrží (obdrží prostřednictvím datové schránky):
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Pardubického Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského
náměstí 125, 530 02 Pardubice
Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67,537
01 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, B Pardubická 67, 537 01 Chrudim
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10

Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností - zde

Itig.JanaBIi
fóaj:Vysq

1.8,2022 16:;
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