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KULK 23482/2008 Bc. Holatová / sez 25, dubna 2008

Zrlněna záo|avového rízemí toku Panensk'ú potok ístanoveného Kraislcúm riL adem Libereckého
ktaje, odbotem životního ptostÍedí a zemědělsM dle 29, listopadu 2004 pod zn. KULK
1j26 / Í1473 /2004 / oLH), tÝkající se riseku .krr 16.410 - 18,361. ti' risek toku mezi htázi
Markvanického rvbníka a soutokem s HeÍmaniclcúm ootokem v Tablonném v Podieštědí

Krais$ uiad Libereckého kraje, odbot rozvo)e venkova, zemědělswí a životníro ptosďeď jako věcně
piíslušn1i vodoprávní uiad poďe $ 104 odst. 2 písm.d) a $ 107 písm. o) zíkona č. 254 / 2001 sb.'
o vodách a o změně někter'.fch zákonri (vodní zákon), ve znění pozdějších piedpisri a jako mísmě
piíslušny vodoptávní uiad poďe ustanovení $ 11 zákona č' 500 /2004 Sb., správní iáÁ, ve znění
pozděiších pňedpisri

1. nově stanovuje v souladu s $ 66 odst. 1 vodního zákona záp|avové zemí vfznamného
vodního toku Paoenslcf potok, v ťrseku Í'kfu 16'4t0 - 18'361' ti. risek toku tnezi htází
Markvartického rybníka a soutokem s HeňmanickÍm potokem, v obci Jablonné
v Pod|eštěď' Libereckf krai.

2. nově vymezuje v souladu s $ 66 odst. 2 vodního zákona aktivní z6nu záp|avového rizemí
v celé délce piedmětného riseku záplavového ríaemí (i.km 16'410 - 18'361).

Tímto nov:fm stanovením záplavového tuerrrí a nov}m vymezením aktivní zÓny záp|avového
rizemí se mění privodni staoovení záplavového zemí .a aktivní zÓny toku Panenskj' potok
v piedmětném ríseku i.krn 16,4|0 - 18'361 vydané Krajskfm ríŤadem Libeteckého ktaje, odbot
životního ptostŤedí a zemědělswí ze dne 29. |istopadu 2004 pod z1}. KULK
1326/11473/2004/OLrt.

Rozsah stanovení záplavového rizemí a vymezeď aktivni zÓny ie patrnf z mapového podkladu
v měiítku 1 : 5 000' ktetf ie nedílnou součástí tohoto stanovení a vymezení'

Ve stanoveném záp|avovém ,6zemi je numo tespektovat ustanovení $ 67 vodního zákona * omezení
v záp|av ovf ch Írzemích.

I(e stavbám, k těžbě nerostri nebo k teténním ripravám u záplavofich zemích ie tieba souhlasu
vodoptávního riiadu ďe $ 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení $ 67 tím není dotčeno.

Na stanovení záplavového rízemí se ďe $ 66 odstavec 7 vodního zákonz rtevzÍa|tuie sptávní iád.
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I*ajsky riiad Libereckého kra1e, odbot tozvoje venkova, zemědělswí a životního prostiedí obdtžel dne
5.2.2008 žádost od Povoď ohňe, státní podnik o nové Stanovení akuvní z6ny záplavovéb,o uzemi
vyznamného vodního toku Panensky potok v i.km 76,41,0 78,361,, t1. risek toku mezj hrází
Markvartického rybníka a soutokem s Heimanic\.im potokem v Jablonném v Podještědí.
Záp\avové izemi Panenského potoka v tomto riseku bylo stanoveno na žádost Povodí ohÍe, státní
podnik l{ra1s\im riiadem Libeteckého knje odborem životního ptosďedí a zemědělswí dne
29. listopadu2004 pod zn. KULK 1326/11473/2004/oLH, včetně vymezetiaktivní z6ny.
Ny'í je piedkládána stuďe záplavového ťrzemí Panenského potoka v uvedeném riseku z 12/2007 s tím,
že hrantce aktivní z6ny byla upr^vefl^ do souladu s Metodikou stanovení aktivní z6ny záplavového
uzeni z dubna 2005 (dále jen Metodtka AZZU), Piepočet a nové vyfnezení aktivní z6ny záplavového
uzemi si objednalo město Jablonné v Podještěď vzhledem k plánovanym investičním akcím
v záplavovém :íozemi Panenského potoka.
I{rajsky ťriad Libeteckého kraje vyzval žadateLe pňípisem pod zn. KULK 7151/2008 ze dne 1,0.biezna
2008 k doplnění návrhu, zejména doplnění popisu vy1mutí jednotlrqiich : rzemi (osttovri) z návrhu
AZZIJ poďe uváděné Metodiky AZZU,
Dne 21.4.2008 žadatel piedložil doplnění žádostt,kde zfuove požádal i o nové stanovení záplavového
uzemi v pňedmětném riseku, nebot' zde došlo k tozdílrim u htanice záplavové čáry Qrn., oPÍoti privodně
stanovené.
Návrh byl doložen:
- studií záplavového rjzemí toku Panensky potok v i.km 76,470 _ 1 8,361, - ipruva podle Metodiky

A7'ZU, \'Tpfacována 2, prosince 2007 Ing. Jakub Iftise a je1í doplnění ze dne 2. dubna 2008
. standardními hydrologick1imi ridaji - ověiení pro ptofi.l nad soutokem s Heimaruckym potokem

oa ČHtr'tÚ, pobočka Ústí na Labem ze dne 26.20.2007 pod zn. 7905/oH
. tabulkou ridajri o rrypočtenych nadmoňsk1ich v'.iškách hladin pii prutocích Q,, Q,., a Q,.u,

v j ednotlir,ych profilech
- zobrazením záplavové čáry pto prutoky Qu, Qz. a Q'oo do mapového podkladu 1 : 5 000 včetně

vymezení aktivní z6ny záplavovéh.o uzemí
. zobtazenim záplavové čáry a piíčn;fch ptofilri v ďgitální fotmě

Na záI<Laďě návrhu vodoptávní ťrňad stanovil nově záplavové zemi toku Panensky potok
v pňedmětném riseku a zárove zde vymezil' nově aktivní z6nu.
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vedoucí odboru rozVoje venkova' zemědělswí
a žívotního prostiedí

obdtží:
1. Povodí ohie, státní podnrk Chomutov
2. Povod.í ohie, závodTerezín + paté č. 1
3, vtŽp * siťuace + CD
4. Stavební iad v Jablonném v Podještědí + situace + CD
5. MMl-oŽP,vodoprávnírižad * situace + CI)
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