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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 19.8.2016 
JID: 134669/2016/KUUK
Jednací číslo: 3761/ZPZ/2014/Ohře5-30/Ko
Vyřizuje/linka: Mgr. Jan Koch/180
E-mail: koch.jj@kr-ustecky.cz

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního 
toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 

(aktualizace stávajícího záplavového území a aktivní zóny záplavového území)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, v platném znění (dále vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), na základě návrhu správce 
významného vodního toku Ohře tj. Povodí Ohře, státního podniku, Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov, 

I. stanovuje podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území 
významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice 
nad Ohří – Křesín) s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně označováno Q5, 
Q20, Q100) a to v rozsahu dle mapových podkladů „Studie záplavového území 
Ohře v úseku ústí do Labe - Křesín“, zpracované společností DHI a.s., Praha, 
v termínu 11/2013", které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy. 

II. vymezuje podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového 
území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most 
Bohušovice nad Ohří – Křesín) s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně 
označováno Q5, Q20, Q100) a to v rozsahu dle mapových podkladů „Studie 
záplavového území Ohře v úseku ústí do Labe - Křesín“, zpracované společností 
DHI a.s., Praha, v termínu 11/2013", které jsou přílohou tohoto opatření obecné 
povahy

Záplavové území a aktivní zóna záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 
5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) se týkají katastrálních území 
Levousy, Křesín, Dubany, Libochovice, Poplze, Radovesice u Libochovic, Žabovřesky nad 
Ohří, Budyně nad Ohří, Břežany nad Ohří, Písty, Hostěnice u Brozan, Nové Dvory u Doksan, 
Brozany nad Ohří, Doksany, Dolánky nad Ohří, Brňany, Hrdly, Bohušovice nad Ohří, Keblice 
a Lukavec.

Tímto se rovněž ruší předcházející stanovené záplavové území stanovené pro daný úsek 
Okresním úřadem Litoměřice opatřením vodoprávního úřadu čj. 231.2 – 249/02/ŽP ze dne 
30.4.2002.

Mapové zobrazení záplavového území vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční 
most Bohušovice nad Ohří – Křesín) - (aktualizace stávajícího záplavového území a aktivní 
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zóny záplavového území), v měřítku 1 : 10 000 pro průtoky odpovídající hodnotám n-letých 
průtoků Q5, Q20 a Q100 a jeho aktivní zónu s vyznačením rozsahu záplavového území je 
k dispozici na webové adrese www.kr-ustecky.cz (sekce životní prostředí a zemědělství – 
vodní hospodářství), k nahlédnutí v budově C Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
Stroupežnického 16, 3. podlaží, kancelář C311, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 
hod, v ostatních dnech po telefonické dohodě (tel. 475 657 180), a dále v úředních hodinách 
na Městském úřadu Libochovice, Městském úřadu Budyně nad Ohří, Městském úřadu 
Bohušovice nad Ohří, Městském úřadu Terezín, Městském úřadu Lovosice, Úřadu městyse 
Brozany nad Ohří, Obecním úřadu Křesín, Obecním úřadu Radovesice, Obecním úřadu 
Žabovřesky nad Ohří, Obecním úřadu Nové Dvory, Obecním úřadu Doksany, Obecním 
úřadu Dolánky nad Ohří, Obecním úřadu Brňany, Obecním úřadu Keblice a Obecním úřadu 
Lukavec. 

Na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona je opatření obecné povahy rovněž 
zveřejněno na portále veřejné správy (http://voda.gov.cz/portal/cz/). Na uvedené adrese 
bude opatření obecné povahy včetně mapových podkladů k dispozici po celou dobu své 
platnosti.
Rozsah a hranice stanoveného záplavového území je zpracován na základě § 66 vodního 
zákona a vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a 
stanovování záplavových území. 

O d ů v o d n ě n í

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území 
významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří 
– Křesín) - (aktualizace stávajícího záplavového území a aktivní zóny záplavového území), 
byl podán Povodím Ohře, státní podnik, jako správcem vodního toku Ohře. Podkladem pro 
navrhované opatření je „Studie záplavového území Ohře v úseku ústí do Labe - Křesín“, 
zpracovaná společností DHI a.s., Praha, v termínu 11/2013. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, projednal dne 9.6.2015 předmětný 
návrh s dotčenými orgány včetně obcí. Na jednání vzešel ze strany Městyse Brozany nad 
Ohří nesouhlas se stanovením aktivní zóny a vlastním rozsahem záplavového území. 
Připomínky byly projednány s navrhovatelem. Aktivní zóna záplavového území pro průtok 
Q100 (AZZÚ) byla zpracována s využitím v současné době nejlepších podkladů (digitální 
model terénu 5. generace) a výpočetních prostředků (matematický 2D model proudění). 
Studie je zpracována v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování záplavových území, aktivní zóna je vymezena v souladu s 
Metodikou stanovení aktivní zóny záplavového území (ARCADIS, MZe, DHI Hydroinform 
a.s., duben 2005). Protože námitky směřují vesměs k právním a majetkových důsledkům 
stanovení AZZÚ, aniž by zpochybnily způsob výpočtu či jeho podklady, je návrh zveřejněn 
v původní podobě předložené správcem toku. Žádné další námitky ani připomínky nebyly 
uplatněny. 

Návrh opatření obecné povahy včetně mapových příloh se zákresem navrhovaného 
záplavového území a aktivní zóny, byl oznámen veřejnou vyhláškou Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3761/ZPZ/2014/Ohře5-30/Ko 
JID 146551/2015/KUUK ze dne 29.10.2015. Vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách 
dotčených obcí po dobu 15 dnů. Po dobu následujících 15 dnů měl možnost kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, písemné připomínky nebo námitky. 

Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad od manželů Helclových, Masarykova 272, 
Bohušovice nad Ohří, dopis nazvaný Námitky a připomínky k návrhu…, ve kterém vyjádřili 
svůj názor na vodohospodářskou politiku, na činnost správců toků a stavebních úřadů apod. 
Ve svém podání neuvádí žádné údaje či informace, z kterých by vyplývalo, že jejich práva, 
povinnosti nebo zájmy stanovením záplavového území mohou být dotčeny.

http://www.kr-ustecky.cz/
http://voda.gov.cz/portal/cz/
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Podle § 172 odst. 4 správního řádu, mohou ti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být opatřením přímo dotčeny, uplatnit k návrhu opatření obecné povahy připomínky. 

Vzhledem k tomu, že pozemky a nemovitosti manželů Helclových se nacházejí mimo rozsah 
stanovovaného záplavového území, ani neuvedli, v jakém smyslu jsou stanovením 
záplavového území přímo dotčeni, a protože jejich vyjádření zároveň neobsahovalo 
konkrétní připomínky k návrhu záplavového území, nemohl k němu vodoprávní úřad  
přihlédnout. 

Omezení v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území se řídí ust. § 67 vodního 
zákona. Pro záplavové území se nestanoví další podmínky nad rámec vodního zákona.

Toto opatření obecné povahy, včetně mapových příloh, na kterých je vyznačen v grafické 
podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněno podle ustanovení § 172 odst. 1 
správního řádu po dobu 15ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na 
úřední desce městských a obecních úřadu uvedených v rozdělovníku. Po uplynutí lhůty a 
vyznačení údajů musí být vyhláška (bez mapových podkladů) neprodleně vrácena zpět 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

Grafická část a technická zpráva je rovněž k dispozici na webových stránkách Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, sekce životní prostředí a zemědělství – vodní hospodářství. 

Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy zveřejní na portále veřejné správy 
(http://voda.gov.cz/portal/cz/). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy včetně 
mapových podkladů k dispozici po celou dobu své platnosti.

Poučení

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1správního řádu nabývá účinnosti patnáctým 
dne po dni zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšen na této úřední desce. Proti opatření 
obecné povahy nelze podat opravný prostředek,

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí otisk úředního razítka

Den vyvěšení veřejné vyhlášky den sejmutí
v tištěné podobě (datum, razítko, podpis) (datum, razítko, podpis)

……………………………….…………………………….                                         ………………………………………………………

Den vyvěšení veřejné vyhlášky den sejmutí
v elektronické podobě umožňující                                              (datum, razítko, podpis)
dálkový přístup (datum, razítko, podpis)

…………………………………………………………….                                          ………………………………………………………

http://voda.gov.cz/portal/cz/
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Příloha: mapy záplavového území vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most 
Bohušovice nad Ohří – Křesín)

Rozdělovník:
Obdrží:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Praha – po nabytí účinnosti OOP

Obec Křesín
Město Libochovice
Obec Radovesice
Město Budyně nad Ohří
Obec Žabovřesky nad Ohří
Městys Brozany nad Ohří
Obec Nové Dvory
Obec Doksany
Obec Dolánky nad Ohří
Obec Brňany
Město Bohušovice nad Ohří
Město Terezín
Obec Keblice
Obec Lukavec
Město Lovosice

Obecní úřad Křesín
Městský úřad Libochovice
Obecní úřad Radovesice
Městský úřad Budyně nad Ohří
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří
Úřad městyse Brozany nad Ohří
Obecní úřad Nové Dvory
Obecní úřad Doksany
Obecní úřad Dolánky nad Ohří
Obecní úřad Brňany
Městský úřad Bohušovice nad Ohří
Městský úřad Terezín
Obecní úřad Keblice
Obecní úřad Lukavec
Městský úřad Lovosice

stavební úřady a úřady územního plánování: KÚ ÚK odbor UPS, MěÚ Litoměřice, MěÚ 
Lovosice, MěÚ Roudnice nad Labem, MěÚ Libochovice

vodoprávní úřady: MěÚ Litoměřice, MěÚ Lovosice, MěÚ Roudnice nad Labem,
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