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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  

1) Změna stanovení záplavového území vodního toku Ještědský potok v  ř.km 

15,195 – 16,832 , tj. úsek přibližně od staré školy „Hoření Křižany“ až 

nad obec Křižany, v obci Křižany  

2) Změna vymezení aktivní zóny záplavového území v celé délce změněného  

úseku záplavového území  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný  

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm.d) a § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona záplavové území významného 

vodního toku Ještědský potok v  ř.km 15,195 – 16,832 , tj. úsek přibližně od staré školy 

„Hoření Křižany“ až nad obec Křižany, v obci Křižany, v okrese Liberec, Liberecký kraj. 

2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona aktivní zónu záplavového území 

v celé délce předmětného úseku záplavového území  (ř.km 15,195 – 16,832) . 

Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny záplavového 

území se mění původní stanovení záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ještědský 

potok  v předmětném úseku ř.km 15,195 – 16,832 vydané Krajským úřadem Libereckého 

kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí ze dne 27. února 2006 pod zn. 

KULK 12004/2006. 

Rozsah nového stanovení záplavového území a nového vymezení aktivní zóny v předmětném 

úseku je patrný z mapového podkladu v  měřítku 1 : 5 000, který je nedílnou součástí tohoto 

stanovení a vymezení. Jedná se o změnu mapového listu 1–9 v uvedeném úseku (označení 

mapy dle původní studie). 

Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona – omezení 

v záplavových územích. 

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu 

vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není 

dotčeno. 
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ODŮVODNĚNÍ: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 14. února 

2013 od Povodí Ohře, státní podnik návrh na změnu záplavového území toku Ještědský potok 

v úseku ř.km 15,195 – 16,832 v Křižanech. Jedná se přibližně o úsek od staré školy „Hoření 

Křižany až nad obec Křižany.  

Žádost byla doložena doklady dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 

návrhu a stanovování záplavových území: 

1. studie „Ještědský potok, studie záplavového území v úseku ř.km 14,796 do ř.km 16,832, 

aktualizace“, vypracována Hydrosoft Veleslavín s.r.o., únor 2013, s odkazem na použité 

průtoky z původní studie záplavového území Ještědského potoka, vypracovanou stejnou 

společností v 11/2005; s doložením použitých hydrologických údajů; s popisem způsobu 

zpracování návrhu; s tabulkou údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin při průtocích 

Q5, Q20 a Q100 v jednotlivých profilech;  zobrazení záplavové čáry  pro průtoky Q5,  Q20 a   Q100 

do mapového podkladu 1 : 5 000 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území v uvedeném  

úseku – tzn. . změna mapového listu 1-9 v uvedeném úseku (označení mapy dle původní studie, 

podle které bylo stanoveno záplavového území krajským úřadem dne 27. února 2006 pod č.j. 

KULK/12004/2006).   

2. zobrazení záplavové čáry a příčných profilů v digitální formě 

Záplavové území pro vodní tok Ještědský potok ve správě Povodí Ohře, státní podnik bylo 

stanoveno Krajským úřadem Libereckého kraje dne  27. února 2006 pod č.j. KULK/12004/2006, 

včetně vymezení aktivní zóny, kde je dle § 67 vodního zákona zákaz umisťování, povolování a 

provádění staveb s výjimkou staveb  taxativně uvedených v tomto ustanovení. 

Důvod předložení návrhu na změnu je skutečnost, že původní návrh záplavového území byl 

zpracován nad základní mapou ČR, respektive nad Základní bází geografických dat ZABAGED, 

která v předchozích letech vykazovala velké polohové nepřesnosti. Tzn., že díky nepřesnosti 

mapového podkladu ZABAGED bylo správcem toku zjištěno, že v uvedeném úseku Ještědského 

potoka byla vzájemná poloha vodního toku a konkrétních objektů chybně zakreslena. 

V nejnovějším mapovém podkladu je tato chyba již odstraněna, a proto byl vypracován návrh 

na změnu záplavového území. 

Dle § 7 výše citované vyhlášky se ke změně záplavového území přistupuje tehdy, pokud se změnily 

podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel.  

Záplavové území se dle § 66 odst. 7 vodního zákona od 1.8.2010 stanovuje opatřením obecné 

povahy, což platí i pro změny záplavového území. 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány 

doručen veřejnou vyhláškou na úřední desky Krajského úřadu Libereckého kraje a obce Křižany, 

jehož správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl 

zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů. 

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, vodní zákon nestanoví pro tento případ veřejné 

projednání a ani krajský úřad neurčil, že se koná veřejné projednání. 
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Se zveřejněním návrhu opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, 

jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 

k uplatnění písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění 

připomínek byla stanovena do 5. dubna 2013.  

Vypořádání připomínek:   

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky, krajský úřad žádné 

připomínky nevypořádává. 

Při stanovení změny záplavového území a změny vymezení aktivní zóny toku Ještědský potok 

v Křižanech v předmětném úseku krajský úřad vycházel z předložených dokladů, z výsledků 

projednání s dotčenými orgány a z výsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření 

obecné povahy tak, jak je výše uvedeno. 

 

POUČENÍ : 

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 

povahy vydal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava Janečková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Příloha opatření obecné povahy: mapa 1–9 záplavového území v měřítku 1:5 000 

 

Obdrží: 

1. Povodí Ohře, státní podnik Chomutov + potvrzené paré č. 1 

2. MŽP + paré č. 8 

3. Magistrát města Liberec 2x (1x pro OÚP; 1x pro OŽP – vodoprávní úřad)   

4. Vyvěšení na úřední desku krajského úřadu  

5. MěÚ Osečná 1x pro stavební úřad 

6. Obec Křižany 2 x (1x pro obec a 1 x k vyvěšení na úřední desku se žádostí o vrácení výtisku 

s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí)  

 

 

Opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úředních deskách po dobu 15 dnů: 

 

Den vyvěšení:                                                                 Den sejmutí: 


