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Stanovení záplavového území vÝznamného vodního toku Ploučnice. v ř. km 19.00 do ř. km
81.04. a to včetně aktivní zónv

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdrŽel dne 13' 7.2010
Žádost a podklady o stanoveni záplavového uzemi významného vodního toku Ploučnice v ř'km
19,00 - 81 ,04' Součástí návrhu je stanovení aktivní zóny v celé délce předmětného úseku.
PředloŽený návrh záplavového uzemi vypracoval Ing. Jakub Krise, Pod Baštami 3, 160 00 Praha ó,
v červnu 2010, na žádost Povodí ohře s. p.' Bezručova4219,430 03 Chomutov.
Pro ř. km 73,40-75,65 byly převzaté podklady Zpracoyané akciovou společností DHI, Na Vrších 5,
Praha 10, na zák|adě kterých bylo stanoveno záp|avové území pro daný úsek toktr přípisem
Krajského út'adu Libereckého kraje. oŽPZ, pod č.j. KULK 2339912010 ze dne 7. 4.2010.

Návrh byl doloŽen náleŽitostmi stanoven;imi v $ 6 odst. 5 vyhlášky vtŽp Čn č. 23612002 Sb.
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovováni záp|avových území:
- hydrologick1hni riaaji ČuMÚ, pobočka Ústí nad Labem pod zn. P09541001365/oH ze dne

s. 10. 2009.
- zobrazenim záp|avové čáry pro průtokY Qs, Qzo a Qloo do mapového podkladu 1:5 000, včetně

vymezení aktivní zóny záp|avového územi a předání těchto údajů v digitální formě;
- popisem způsobu zpracování návrhu záp|avového uzemi s odkazem na pouŽití hydraulického

modelu HYDROCHECK 1, veÍze 4,0 a HYDRoCHECK 2;
- stanovením aktivni zóny a jejího grafického zobrazeni dle metodiky DHI Hydroinform a.s.

Praha z dubna 2005;
- tabulkami lrladin při prťrtocích Qs, Qzo a Qroo v jednotlivých profilech;
- pruvodní zprávou.

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a úplnost předložených podkladů a konstatuje, že \ze na zák|adě
těclrto podkladů záp|avové územi, včetně aktivní zóny, stanovit na uzemi Libereckého kraje
v poŽadovaném úseku v ř. km 19,00 do ř. km 81,04.

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství' jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení $ l04 odst. 2 písm. d) a $ l07 písm' o) zákona ě. 25412001 sb',
o vodách a o změně některých zákonŮ (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní
zákon), na návrh správce vodního toku Povodí ohře státní podnik Chomutov (IČ 70889988)'
v souladu s ustanovením $ 66 vodního zákona

stanovuje záplavové Ílzemí
významného vodního toku Ploučnice na území Libereckého kraje

v ř. km 19'00 až8|,04,
včetně stanovení aktivní zóny y celé délce uváděného úseku.

Krajský úřad Libereckého kraje
U lezu 64212a. 461 80 Liberec 2 . tel,: + 420 485 226 61 1 . fax: + 420 485 226 654
e.mail: drahomira'trap|ova@krajJbc.cz. www.kraj-lbc'cz. |Č: 70Bg150B
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Nedílnou součástí tohoto stanovení je 23 grafických příloh
vmě ř í t ku1 :5000 .

- map stanoveného záp|avového území

Ve stanoveném záp|avovém uzemije nutno respektovat ustanovení $ 67 vodního zákona - omezení
v záp|avových územích.
Ke stavbám, k těŽbě nerostů nebo k terénním úpravám v záp|avových územich je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle $ 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení $ ó7 tím není
dotčeno.
Na stanoveni záp|avového území se dle $ 66 odstavec 7 vodního zákona neváahuje správní řád.
Stanovení záplavového uzemi je zhodnocení technicko-přírodních faktorů. jehoŽ výsledkem je
administrativní ohraničení určitého úzenrí, kde je nutné bránit výstavbě ke sníŽení rizika ohroŽení
lidských Životů, zdraví a vzniku majetkových škod při průchodu velkých vod.

Předmětné stanovení v plném rozsahu nahrazuje vymezené záp|avové území toku Ploučnice,
které bylo stanoveno Okresním úřadem Ceská Lípa, referátem životního prostředí přípisem
č.i. ŽP 69t0|00.23|.2 ze dne 18. 9. 2000 pro ř. km 19,000 _ 80,879 a Krajským úřadem
Libereckého kraje přípisem č.j. KULK 23399120|0 ze dne 10.4.2010 pro ř. km 73,40_75,65.
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Rozdělovník:
1. Povodí ohře s.p. Chomutov + potvrzená dokumentace záp|avového uzemí (paré č.7)
2. MŽp + mapové podklady (disketa bude předána prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje)
3' Městský úřad ČeskáLípa- oŽp. vodoprávní úřad * mapové podklady + disketa
4. Městský úřad Česká Lípa_ 5ý + mapové podklady + disketa
5. Městský úřad Mimoň - stavební úřad + mapové podklady + disketa
6. Městský tlřad Zákupy - stavební úřad + mapové podklady + disketa
7 . Městský úÍad Žandov - stavební úřad + mapové podklady + disketa
8. obec Noviny pod Ralskem - mapové podklady
9. obec Horní Police - mapové podklady
10. obec Stružnice - mapové podklady
11. obec Ralsko - mapové podklady
12. obec Pertoltice pod Ralskem - mapové podklady


