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stanoven í zápIavového území a vymezení aktivn í záp|avové zóny významného
vodního toku Bí|ý potok' v úseku ústí_ Pomezi, ř 'km 0,000. ř.km 15,íí0

Kat' území: Pomezí' PoIička' Kamenec u Po|ičky' sádek' Korouhev' Te|ecí
Krajský Úřad Pardubického kraje' odbor ŽivotnÍho prostředí a zemědě|ství' jako pří-

s|Ušný Vodop|áVní úrad pod|e ustanovení s 107 písm. o) zákona č' 25412001 sb', o vodách
a o změně něktených zákonů Ve znění pozdějšich predpisŮ (dá|e jen Vodní zákon)

s tanovu je
pod|e ustanovení s 66 odst' 1) Vodního zákona a pod|e ust' s 7 Vyh|ášky č' 23612002 sb
l\,4inisterstva životního p.ostředí' o způsobu a rozsahu zp|acováVání návrhu a stanovování
záplavových Úzerní' na náVrh spráVce toku podniku Povodí |Vloravy' s.p' ' B|no' |Č 7o89oo13.
záp|avová území významného vodnÍho toku Bí|ý potok, v úseku ú5tí. Pomezí, ř.km
0,000 - ř.km 15'1í0 (Kat' územi: Pomezí' PoIička' Kamenec u Pojjčky' sádek' KorouheV)

a

vymezuJe
pod|e ustanovení s 66 odst' 2) Vodního zákona a podle ust. s 7 Vyh|ášky č' 236/2002 sb'
|l4inisterstva životního prostředí' o zpŮsobu a rozsahu zpracováVání návrhu a stanovování
záp|avových Území' na náVrh spráVce toku podniku Povodí |V]oravy s'p'. Brno' le 7089oo13,
aktivnízónu záp|avového územívýznamného vodního toku Bí|ý potok, v úseku ústi-
Pomezí' ř.km 0'000 . ř.km 15'' lí0 (Kat. území: Pomezi' Po|ička, Kamenec u Po|ičkv'
sádek Korouhev).

Rozsah záp|avového území (Qroo, Qzo a Qs) a hranice aktivní Žáp|avové zóny zá-
p|avového územíisou zakresIeny do mapového podk|adu.

Krajskému úřadu Pardubického k|aje by|y pro stanovenízáp|avového územi a Vyme.
zení aktivní zóny záp|avového území Význarnného Vodniho toku Bílý potok' V úseku ústí .
Pomezí' ř 'km0,000- ř 'km 15',l, l0 předloženy žadatelem, podnikern Povodí |V|o|avy' s'p,'
Brno, nás|edující podk|ady:
- záp|aýové území Bí|ého potoka KM 0'000 _ 15'110, zpráVa Vypracované podnikem PoVo-
dím |\'4oravy' s'p.' v květnu 2008
- mapy záp|avového území pro Q5 . o20 a Ql00 a aktivní záp|avové zóny V měřÍtku
1:10 000

- cD Vymezení záp|avového území a aktivní záp|aVoVé Žóny

Úče|em studie záp|avového území Bí|ého potoka by|o sestavení rnatematického mo.
delu' urnožňujícího Výpočet prŮběhu h|adin pro jednot|ivé N-|eté prŮtoky a stanovení rozsahu
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záp|avového území pri dnešním stavu koryta pro povodeň Q5, Q20 a 0100 jako Výchoziho
podkladu pro náVrh opatřeni na zvýšení ochrany před povodněmi'

Pro výpočet prúběhu h|adin by| použit sw' program M|KE 11, Vyvinutý Dánským hyd-
rau|ickým institutem pro Výpočet-pseudo-dvojrozměrného proudění V toku a inundacích' Hyd-
roIo9jcké údaje by|y poskytnuty cH|\,4U'

Na základě numerického mode|u by| proveden Výpočet ustá|eného nerovnoměrného
proudění pro průtoky Q5, Q,o a Q1oo' K vypočteným h|adinám Q5 ' Qzo a Qloo by| stanoven
odpovídající .ozsah záp|aVoVého územía pro Q100 byla Vymezena aktivnízÓna zápIavového
územi'

Dokurnentace pro stanovení zápIavového území a k Vymezení aktivní zóny záp|avo-
Vého územíje k dispozici u Krajského úřadu Pardubického kraje' odboru životního prostředí
a zemědělství' bezúp|atně k nah|édnutí na požádání kaŽdé práVnické nebo fyzické podobě'
Dá|e je moŽno zápIaVoVé územi sh|édnout na intemetových stránkách Pardubického krajei
www'pardubickykraj'cz V části G|s-mapy^/odní hospodářsiví/ sto|etá Voda, rcz|iv vody z
rŮzných zdrojů'

|Vlmo aktivhí zónu V záp|avovém ÚzemÍ mŮŽe Vodoprávní úřad stanovit omezuiícÍ
podmínky'

Pří|ohv obdrŽí:

|V]apa V měří tku  1:10000
Paré č' 1 - Krajský úřad Pa|dubického kraje ( zde )
Paré č' 2 - PovodíMoravy, s'p,
Paré č' 3 - Ministerstvo Životního prostredí
Paré ó' 4 - MěU Po|ička- stavební úřad
Paré č' 5 _ |V]ěÚ Po|ička. VodopráVní úřad
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[,ilěÚ Polička - stavební úřad
|V]ěÚ PoIička - VodopráVníúřad
obec Pomezí
|\i]ěsto PoIička
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obec sádek
Obec Korouhev
Povodí Labe' s-p'. Víta Nejed|ého 951, 500 03 Hradec Krá|oVé
|\,4inisterstvo Životniho prostředí, Vršovická 65' 100 10 praha10
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