KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor životní prostředí a zemědělství

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

SpKrÚ 78318/2015/OŽPZ
KrÚ 63030/2016
Ing.Zemenová
466 026 522
vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
7. 9. 2016

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), (dále jen „vodoprávní úřad“), podle ustanovení
§ 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 173 správního řádu,

formou

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovuje
podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a podle ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb.
Ministerstva životního prostředí ČR, o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a
stanovování záplavových území, na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

záplavové území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT
10100023 v úseku ř.km 71,403 – 95,319
v k.ú. Verměřovice, Mistrovice nad Orlicí, Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Sobkovice,
Jamné nad Orlicí, Studené, Těchonín, Celné, Mladkov, Lichkov, Dolní Lipka, Dolní Boříkovice a Králíky.

a
vymezuje
podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a podle ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb.
Ministerstva životního prostředí ČR, o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a
stanovování záplavových území, na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

aktivní zónu záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku
Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 71,403 – 95,319
v k.ú. Verměřovice, Mistrovice nad Orlicí, Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Sobkovice,
Jamné nad Orlicí, Studené, Těchonín, Celné, Mladkov, Lichkov, Dolní Lipka, Dolní Boříkovice a Králíky.
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Jedná se o stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice
v úseku ř.km 71,403 – 95,319, na základě zpřesnění geodetických podkladů (geodetické
zaměření z r. 2012), zahrnující usek na území obcí Verměřovice, Mistrovice, Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Sobkovice, Jamné nad Orlicí, Studené, Těchonín, Mladkov, Lichkov a
Králíky. Pro daný výpočet byl použit programový prostředek HEC-RAS River Analysis Systém Version 5.0, vytvořený US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.
Začátek úseku: X = 591 797,02; Y = 1 069 933,15.
Konec úseku: X = 578 561,67; Y = 1 064 019,68.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním
území obcí Verměřovice, Mistrovice, Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Sobkovice, Jamné
nad Orlicí, Studené, Těchonín, Mladkov, Lichkov a Králíky v úseku ř.km 71,403 – ř.km
95,319 významného vodního toku Tichá Orlice.
Rozsah ZÚ při Q100, Q20 a Q5 a hranice AZZÚ jsou zakresleny v přiloženém mapovém podkladu.
Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje (dále je krajský úřad), byl dne 7. 12. 2015 správcem
toku Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ
70890005, požádán o stanovení záplavového území a aktivní zóny významného vodního
toku Tichá Orlice.
Vodoprávnímu úřadu byly pro stanovení ZÚ a pro vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 71,403 – 95,319 předloženy žadatelem následující podklady:
- Žádost o stanovení – záplavového území a vyhlášení aktivní záplavové zóny vodního toku Tichá Orlice v ř.km 71,403 – ř.km 95,319, ze dne 7.12.2015 a 6.6.2016.
- Technická zpráva – Stanovení záplavového území.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice ř.km 71,403 – ř.km 95,319 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 8 paré.
- CD s digitálními daty.
Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního
toku Tichá Orlice předložil krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dopisem pod č.j. KrÚ
80674/2015 ze dne 15. 12. 2015 návrh ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v
úseku ř.km 71,403 – ř.km 95,319 dotčeným orgánům k projednání. Zároveň byla v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta, do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky.
Během dané lhůty krajský úřad obdržel níže uvedená vyjádření s připomínkami:
- Město Králíky, MěÚ Králíky, odbor územního plánování a stavebního úřadu s připomínkami
ohledně střetu navrhovaného záplavového území s platným územním plánem
Králíky, vydaném dne 14. 6. 2010 usnesením č. ZM/2010/04/084. Jedná se konkrétně o prověření lokalit zastavitelných ploch Bv-37 a Bv-38, kde ve vzdálenosti cca 250 m je vybudován
poldr.
- Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP s připomínkou, že nový rozsah
stanovené aktivní zóny ZÚ v některých případech nepostihuje skutečnost v terénu. Jedná se
především o pozemky u příčných profilů koryta č. 24, 36, mezi 44 a 45 a profily 47 a 48
v Jablonném nad Orlicí.
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- Společnost Isolit - BRAVO s.r.o., IČ 46507272, se sídlem Jablonské nábřeží 305, 561 64
Jablonné nad Orlicí, s připomínkou, že navržené záplavové území vychází z počítačového
modelu a nebere v úvahu skutečné plochy, které byly zaplaveny pětisetletou povodní v roce
1997, dále vůbec nebere v úvahu zrealizovaná opatření pro omezení škod při záplavách
od této doby.
- Společnost VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí, IČ 45537186, se sídlem Jamné
nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí s připomínkou, že čára povodně z roku 1997 neodpovídá skutečnosti, dále byla od uvedené povodně vybudována protipovodňová opatření včetně rekonstrukcí mostku a mostů na Tiché Orlicí, které byly před tím v havarijním stavu (PF50),
které jsou vyznačeny v přiložené situaci.
- Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování s připomínkou,
že návrh záplavového území zasahuje do zastavěného území v obci Sobkovice a omezuje
využití zastavěného území i další rozvoj v obcích Verměřovice, Jablonné nad Orlicí a Těchonín.
Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.
Krajský úřad dopisem pod č.j.: KrÚ 8033/2016 ze dne 29. 1. 2016 vyzval zpracovatele
aktualizace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice o stanovisko k podaným připomínkám. Zpracovatel Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové předložil dne 17. 2. 2016
nový podklad návrhu a současně podal vyjádření k jednotlivým připomínkám:
1/ Městského úřadu Jablonné nad Orlicí:
Po prověření dotčených lokalit (profily č. 24 a 36, úsek mezi profily 47 a 48) bylo zjištěno, že
zde hloubky dosahují hodnot 0,95 – 1,35 m a rychlosti 0,6, - 0,78 m/s, což odpovídá průtoku
stoleté vody. Proto se ponechává rozsah aktivní zóny záplavového území beze změny.
2/ Společnosti VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí:
Uvedené lokality byly prověřeny a na základě předloženého geodetického zaměření byl mezi
profily PF 50 a PF 51 upřesněn rozsah aktivní zóny záplavového území.
3/ Společnosti Isolit BRAVO s.r.o. Jablonné nad Orlicí:
Dle dostupných podkladů nelze určit, že bylo území v roce 1997 zasaženo povodní s N-letým
průtokem Q500. Pro výpočet bylo použito geodetické zaměření z roku 2012 a digitální model
reliéfu z roku 2010. Při výpočtu je uvažováno s vyhraženými objekty jezů a zdrží. Do výpočtu
nemohou být zahrnuta plánovaná opatření.
4/ Městského úřadu Žamberk a Města Králíky:
Nový rozsah záplavového území byl zpracován na základě aktualizace podkladů (geodetická
data, hydrologická data, kalibrační data). Zpřesněním rozsahu záplavového území má mimo
jiné vliv na přesnější návrh protipovodňových opatření a zefektivnění ochrany objektů a obyvatel. Důsledkem není jen preventivní opatření (zamezení výstavby a omezení vyplývající
z vodního zákona), nýbrž návrh protipovodňových opatření sloužících pro ochranu obyvatel a
stávajících objektů. Toto však studie záplavového území v rámci procesu stanovení formou
opatření obecné povahy neřeší. Stanovení záplavového území je pouze administrativním potvrzením faktického stavu vycházející z fyzikálních veličin, takže vymezením záplavového
území Q100 nedochází ke znehodnocení nemovitostí v něm ležících. K připomínce
k pozemkům p.č. 3082 a 3084 sdělujeme, že výpočet byl proveden na transformovaný průtok
z poldru Králíky, nicméně hladinu vzdouvá objekt v profilu č. 177. Po prověření této lokality
byla provedena změna aktivní zóny, ostatní bylo ponecháno beze změny.
S uvedenými úpravami podkladů a sdělením k připomínkám krajský úřad seznámil dopisem č.j.: KrÚ 17737/2016 ze dne 3. 3. 2016 všechny dotčené orgány a právnické osoby, které
k uvedenému návrhu podaly své podněty a připomínky.
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Dne 21. 3. 2016 obdržel krajský úřad vyjádření od společnosti Isolit – BRAVO s.r.o., Jablonné nad Orlicí, ve kterém opakovaně shrnuje námitky týkající se nesouladu navrhovaného
záplavové území, které vychází z počítačového modelu a nebere v úvahu skutečné plochy,
které byly zaplaveny pětisetletou povodní v roce 1997 ani opatření vybudované pro omezení
škod při záplavách. Zároveň požaduje, aby byly uvedené oblasti na základě provedených
a plánovaných opatření vyjmuty z aktivní zóny záplavového území.
Krajský úřad za účelem vysvětlení a zdůvodnění nového návrhu stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ svolal pozvánkou pod č.j.: KrÚ 23222/2016 ze dne 30. 3. 2016 ústní jednání na
den 6. 4. 2016 do kanceláře oddělení vodního hospodářství, za účasti zpracovatele, zástupců
společnosti Isolit – BRAVO s.r.o. a zástupce odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Jablonné
nad Orlicí. Na jednání navrhovatel záplavového území – zástupce Povodí Labe, státního podniku Hradec Králové vysvětlil důvod návrhu a rozsah záplavového území vodního toku Tichá
Orlice, konkrétně v okolí areálu společnosti Isolit – BRAVO s.r.o. v k.ú. Jablonné nad Orlicí.
Z ústního jednání byl sepsán protokol, se závěrem, že společnost Isolit – BRAVO s.r.o., Jablonné nad Orlicí předá zpracovateli ZÚ – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové nový
podklad pro zpracování změny ZÚ Tichá Orlice – tj. aktuální podrobné geodetické zaměření
dané oblasti od profilu PF 37 až PF 43. Nový podklad zpracovatel ZÚ posoudí a případné
změny rozsahu ZÚ a AZZÚ Tichá Orlice z něho vyplývající předá krajskému úřadu
k pokračování daného řízení.
Dne 12. a 18. 5. 2016 bylo zpracovateli návrhu předáno zpřesňující geodetické zaměření
údolních profilů toku Tichá Orlice v ř. km 76,041 – 76,415 v lokalitě Jablonné nad Orlicí. Tyto
podklady byly následně zapracovány do hydraulického modelu a byl proveden zpřesňující
přepočet záplavového území. Na základě výsledků výpočtu byly provedeny lokální změny výšek hladin a záplavových čar včetně aktivní zóny záplavového území. Změněná dokumentace
v elektronické podobě byla předána krajskému úřadu dne 6. 6. 2016, jako podklad ke stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v ř.km 71,403 – ř.km 95,319.
Předložením opraveného návrhu byly vypořádány všechny uplatněné připomínky.
Vodoprávní úřad po té oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pod
č.j. KrÚ 49782/2016 ze dne 11. 7. 2016. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního
řádu k návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit k vodoprávnímu úřadu
písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh byl vyvěšen v termínu 13. 7. 2016 až 29. 7. 2016 na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a dále byl návrh vyvěšen na úředních deskách Městského úřadu Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Králíky, dále na Obecním úřadu Verměřovice, Mistrovice, Bystřec,
Sobkovice, Jamné nad Orlicí, Studené, Těchonín, Mladkov a Lichkov.
Během stanovené lhůty pro podání připomínek a námitek neobdržel vodoprávní úřad
žádnou námitku ani připomínku.
Krajský úřad stanovuje podle ust. § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona záplavové území a jeho aktivní zónu vodního toku Tichá Orlice na území Pardubického kraje v ř. km 71,403
– 95,319 v rozsahu vymezeném v příloze tohoto opatření obecné povahy.
Do dokumentace ke stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice
v úseku ř.km 71,403 – ř.km 95,319 může na požádání nahlédnout každá dotčená právnická
nebo fyzická osoba u vodoprávního úřadu.
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ZÚ a AZZÚ budou zakresleny v mapových podkladech na internetových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská mapa / DIBAVOD-záplavová území.
Poučení dotčených osob
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit podle
§ 174 odst. 2 právního řádu v přezkumném řízení.
Příloha: Situace ZÚ a AZZÚ Tichá Orlice ř.km 71,403 – ř.km 95,319 v měřítku 1:5 000
Otisk úředního razítka
Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení
Obdrží:
MěÚ Žamberk, vodoprávní úřad
MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování
MěÚ Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP, ÚP a stavební úřad
MěÚ Králíky, vodoprávní úřad
MěÚ Králíky, odbor ÚP a stavební úřad
Město Žamberk
Město Jablonné nad Orlicí
Město Králíky
Obec Verměřovice
Obec Mistrovice
Obec Bystřec
Obec Sobkovice
Obec Jamné nad Orlicí
Obec Studené
Obec Těchonín
Obec Mladkov
Obec Lichkov

Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo životního prostředí ČR

Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou
vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů:
-

na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup
na úřední desce Městského úřadu Žamberk
na úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí
na úřední desce Městského úřadu Králíky
na úřední desce Obecního úřadu Verměřovice
na úřední desce Obecního úřadu Mistrovice
na úřední desce Obecního úřadu Bystřec
na úřední desce Obecního úřadu Sobkovice
na úřední desce Obecního úřadu Jamné nad Orlicí
na úřední desce Obecního úřadu Studené
na úřední desce Obecního úřadu Těchonín
na úřední desce Obecního úřadu Mladkov
na úřední desce Obecního úřadu Lichkov
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského
úřadu Pardubického kraje). Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 173 odst. 1
správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis
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