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Návrh opatření obecné povahy
Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Labe od ř. km 988,86 až ř. km 1058,257 (dle nové ř. km Labe platné od 1. 10. 2009)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění,
obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn. PVZ/14/8452/Ma/3 doručenou 27. 3. 2014),
jakožto správce významného vodního toku Labe, o nové stanovení záplavového území
vodního toku Labe a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Labe, v ř. km 988,86 – 1058,257, na území obcí: Bílá Třemešná, Chotěvice, Choustníkovo
Hradiště Černožice, Dolní Brusnice, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanice,
Holohlavy, Hořenice, Hostinné, Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Lochenice, Mostek,
Nemojov, Předměřice nad Labem, Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice, Vítězná.
Záplavové území pro významný vodní tok Labe bylo stanoveno
Stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zn. (čj.) 20404/ZP/2009 z 8. 4. 2009
pro ř. km 260, 375 (ř. km 985,768 dle nové administrativní kilometráž Labe platná od
1.10.2009 ) až ř. km 255,218 (ř.km 1079,222 dle nové administrativní kilometráž Labe
platná od 1.10.2009).
Stanovené záplavové území bylo změněno pro území města Jaroměř (pro ř. km 1011,767 až
1017,555) a to opatřením obecné povahy, které vydal krajský úřad Královéhradeckého kraje
pod zn. (čj.) 16831/ZP/2012 dne 19. 12. 2012.
Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, dojde ke změně záplavového území vodního
toku Labe v úseku ř. km 988,86 – 1058,257 (nová administrativní kilometráž Labe platná od
1.10.2009). Pro úsek ř. km 985,768 (původně ř. km 260,375) až 988,86 (původně ř. km
263,541) a pro úsek ř. km 1058,257(původně ř. km 333,935) až ř. km 1079,222 (původně ř.
km 255,218) zůstane i nadále v platnosti stanovení záplavového území dle „Stanoviska
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zn. (čj.) 20404/ZP/2009 z 8. 4. 2009“.
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Opatření obecné povahy, které vydal krajský úřad Královéhradeckého kraje pod zn. (čj.)
16831/ZP/2012 dne 19. 12. 2012 se vydáním nového opatření obecné povahy v dané věci
zruší v celém rozsahu.
Změna kilometráže vodního toku Labe spočívá v umístění nultého říčního kilometru v místě
zaústění Labe do Severního moře. Nová administrativní kilometráž Labe je platná od
1.10.2009.
Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu v souladu
s platnou legislativou. V grafické části návrhu na změnu záplavového území a stanovení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe, zpracovaného 2013
společnosti VRV, a.s., je vymezeno záplavové území s periodicitou pravděpodobnosti
povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100). Vzhledem k velkému
rozsahu, tj. že záplavové území je nově stanovováno pro více než 50 km vodního toku Labe,
Povodí Labe, státní podnik, předložil mapové podklady pouze v elektronické podobě ve
formátu PDF.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen
na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich
aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66
odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu
s části šest zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním
řádu je specifikován, upřesněn v § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce
vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik.
Zpracování se řídí § 4 odst. 3 a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovování záplavových území.
Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce:
Bílá Třemešná, Chotěvice,
Choustníkovo Hradiště, Černožice, Dolní Brusnice, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad
Labem, Heřmanice, Holohlavy, Hořenice, Hostinné, Hradec Králové, Jaroměř, Kuks,
Lochenice, Mostek, Nemojov, Předměřice nad Labem, Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice,
Vítězná.
Pro dané území je příslušný stavební úřad MěÚ: Hostinné, Dvůr Králové nad Labem,
Jaroměř, Smiřice, Hradec Králové.
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností MěÚ: Vrchlabí, Trutnov, Dvůr
Králové nad Labem, Jaroměr, Hradec Králové.
Uvedený návrh včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového
území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15-ti dnů
na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu
obce, které se opatření obecné povahy dotkne.
Na základě uvedeného žádáme obce:
Bílá Třemešná, Chotěvice, Choustníkovo
Hradiště, Černožice, Dolní Brusnice, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem,
Heřmanice, Holohlavy, Hořenice, Hostinné, Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Lochenice,
Mostek, Nemojov, Předměřice nad Labem, Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice,
Vítězná, Trutnov, Smiřice, Hostinné, Hostinné, Vrchlabí o neprodlené zajištění
zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením
dne vyvěšení a dne sejmutí (do seznamu byly zařazeny i obce s příslušným stavebním
úřadem a související obce s rozšířenou působností). Zároveň je nutné s tímto návrhem
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zveřejnit i grafickou část záplavového území, týkající se konkrétní obce. Grafická část je
k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na
adrese:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavoveuzemi-vodniho-toku-labe---navrh-na-nove-vymezeni-71491/
nebo kratší verze odkazu:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=71491
Na základě § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné
povahy podávat připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této
písemnosti. Písemnost bude zároveň vyvěšena i na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.

Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Rozdělovník:
Obdrží obce: Bílá Třemešná, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Černožice, Dolní Brusnice,
Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanice, Holohlavy, Hořenice, Hostinné,
Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Lochenice, Mostek, Nemojov, Předměřice nad Labem,
Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice, Vítězná, Trutnov, Smiřice, Hostinné, Vrchlabí.
Dále obdrží: Povodí Labe, státní podnik, Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

………………………….

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

………………………….

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

…………………………….

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

…………………………….
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