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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 Panenského potoka  ř. km 1,080 – 10,650, 
2) Změna vymezení aktivní zóny záplavového území v ř. km 1,080 – 10,650

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný  
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 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 (dále jen správní řád)

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona záplavové území významného 
vodního toku Panenský potok v ř. km 1,080 – 10,650 ve správním obvodu obcí Mimoň, 
Pertoltice pod Ralskem a Brniště v Libereckém kraji.

2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona aktivní zónu záplavového území 
v celé délce předmětného úseku záplavového území  (ř. km 1,080 – 10,650) .

Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny záplavového 
území se mění původní stanovení záplavového území a aktivní zóny Panenského potoka
v předmětném úseku (ř. km 1,080 – 10,650), vydané Krajským úřadem Libereckého kraje pod 
č. j. KULK 1326/11473/2004 ze dne 29. 11. 2004 v ř. km 3,888 – 26,711 včetně aktivní zóny.

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. 

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 11. 10. 2013
podání Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov na změnu stanoveného záplavového území 
Panenského potoka v ř. km 1,080 – 10,650. Záplavové území toku Panenský potok bylo stanoveno 
Krajským úřadem Libereckého kraje přípisem č . j. KULK 1326/11473/2004 ze dne 29. 11. 2004 
pro ř. km 3,888 až 26,711 ze dne 29. 11. 2004 pro Q5; Q20; Q100, včetně aktivní zóny a změnou 
KULK 23482/2008 ze dne 25. 4. 2008 v ř. km 16,410 až 18,361 včetně aktivní zóny. Přípisem č. j. 
KULK 23401/2010 ze dne 7. 4. 2010 bylo stanoveno záplavové území v ř. km 0,00 až 1,08 včetně 
aktivní zóny. 

Žádost byla doložena doklady dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 
návrhu a stanovování záplavových území, a to:

1. Dokumentací „Studie záplavové území Panenský potok (ř. km 1,080 – 10,650), aktualizace“, 
kterou zpracovala společnost Hydrosoft Veleslavín s. r. o., U Sadu 13, 162 00  Praha 6, v červnu 
2013, s odkazem na použité a doložené hydrologické údaje poskytnuté objednatelem ze zakázky 
„Zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, Panenský potok -
10100181_1 - ř. km 0,000 – 10,6000, základní hydrologické údaje ČHMÚ, 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 

2. Zobrazením záplavové čáry a příčných profilů v digitální formě.

Důvodem změny stanovení záplavového území je hydrotechnický posudek se zpřesňujícími
geodetickými podklady. 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 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy 
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úřední desky 
Krajského úřadu Libereckého kraje a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy 
týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů.

S návrhem 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. prosince 2013.

Vypořádání připomínek:  

Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky. 

Při změně stanovení záplavového území a změně vymezení aktivní zóny toku 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.
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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. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném 
řízení. 

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 záplavového území v měřítku 1 : 5 000

Obdrží:
1. Povodí Ohře s.p. Chomutov + potvrzené paré č. 1
2. MŽP + příloha v digitální podobě
3. MěÚ Česká Lípa + příloha (1x pro vodoprávní úřad; 1x územní plánování)
4. MěÚ Mimoň + příloha (1x stavební úřad)
5. Vyvěšení na úřední desku krajského úřadu 
6. Obec Brniště (1x pro obec a 1 x k vyvěšení na úřední desku)
7. Obec Pertoltice pod Ralskem (1x pro obec a 1 x k vyvěšení na úřední desku)
8. Město Mimoň (1x pro obec a 1 x k vyvěšení na úřední desku)

Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn na úředních deskách po dobu 15 dnů:

Den vyvěšení:                                                                 Den sejmutí:

Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí 
dokumentu a o vrácení na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
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