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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

Opatření obecné povahy  o stanovení záplavového území  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dále jako 
místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 

na návrh správce vodního toku Zátišský potok a jeho přítoku Dvorecký potok (ČHP: 1-12-01-
005) – Hlavního města Praha, zastoupeného odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, 
oddělení péče o zeleň, 

formou opatření obecné povahy dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona ve spojení s ust. § 115a 
vodního zákona a ust. § 173 správního řádu 

A. mění stanovené záplavové území  

drobného vodního toku Zátišský potok v úseku vymezeném říčními kilometry 0,000 – 2,946, 
na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona ve spojení s ust. § 66 
odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhl. č. 236/2002 Sb.“), 
v katastrálních územích Lhotka (728071), Kamýk (728438), Hodkovičky (727857) a Modřany 
(728616). 
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Záplavové území se stanovuje v tomto rozsahu: 

Název vodního toku Úsek ř. km Slovní popis úseku 

Zátišský potok 

(drobný vodní tok) 

0,000 – 2,946 Drobný vodní toku od ústí do Vltavy, nejprve 
vedený v otevřené trati přes golfové hřiště, 
v částečně opevněném korytě dále proti proudu 
procházející v úseku ulice Modřanské a 
železniční trati Praha – Čerčany zatrubněním 
2x DN 1200 a dále v původní trase v údolní 
nivě procházející lesními nebo parkovými 
pozemky až po profil malé vodní nádrže „U 
Vodotoku“ (nátok do nádrže). 

Záplavové území je stanoveno pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni 
s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q5, Q20 a Q100). 

B. stanovuje záplavové území  

drobného vodního toku Dvorecký potok, který je levostranným přítokem Zátišského potoka: 
v k.ú. Kamýk a Lhotka, v celé jeho délce, tj. v jeho staničení ř.km 0,000 – 0,239, na území 
Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona podle ust. § 66 odst. 1 vodního 
zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., v katastrálních územích Kamýk (728438) a 
Lhotka (728071). 

Záplavové území se stanovuje v tomto rozsahu: 

Název vodního toku Úsek ř. km Slovní popis úseku 

Dvorecký potok 

(drobný vodní tok) 

0,000 – 0,239 Celá délka vodního toku zahrnující otevřené 
koryto od zaústění do Zátišského potoka po 
profil Dvoreckého rybníka 

Záplavová území jsou stanovena pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni 
s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q5, Q20 a Q100). 

 

C.  vymezuje aktivní zónu záplavového území 

drobných vodních toků Zátišský potok včetně jeho přítoku Dvorecký potok, na území 
Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky 
č. 236/2002 Sb., v katastrálních územích Lhotka (728071), Kamýk (728438), Hodkovičky 
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(727857) a Modřany (728616), a to ve stejných úsecích, kde se mění nebo stanovuje 
záplavové území dle odstavců A a B tohoto opatření obecné povahy. 

Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují v rozsahu dle projektové dokumentace 
nazvané „Generel Zátišského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT č. 0009459); 09/2016. 

 

D. stanovuje omezující podmínky 

v záplavovém území mimo aktivní zónu v úsecích vodních toků dle bodů A a B tohoto opatření 
obecné povahy z důvodu ochrany před povodněmi a ochrany vod před znečištěním podle 
ust. § 67 odst. 3 vodního zákona: 

1.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Zátišský potok v úseku ř.km 0,000 
– 2,946 a jeho přítoku Dvorecký potok v úseku 0,000 – 0,239, mimo aktivní zónu je 
zakázáno skladovat odplavitelný materiál. 

2.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Zátišský potok v úseku ř.km 0,000 
– 2,946 a jeho přítoku Dvorecký potok v úseku 0,000 – 0,239, mimo aktivní zónu 
jsou stavebníci, v případě budoucí zástavby, povinni zpracovat povodňový plán 
stavby. 

 

Odůvodnění 

Záplavové území Zátišského potoka bylo stanoveno opatřením odboru výstavby Magistrátu 
hl.m. Prahy ze dne 7. 9. 1999 pod č.j. MHMP-59676/1999/VYS/Rů podle ust. § 13 odst. 2 
zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. V době stanovení záplavového území platná právní úprava 
nedefinovala aktivní zónu záplavového území a dále terminologicky užívala pojmu „zátopové 
území“. Pro vodní tok Dvorecký potok, který je přítokem Zátišského potoka a je předmětem 
tohoto návrhu opatření obecné povahy, nebylo záplavové území dosud stanoveno. 

Původně stanovené záplavové území Zátišského potoka vycházelo ze studie zpracované pro 
účely územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Účelem projednávané změny záplavového 
území Zátišského a Dvoreckého potoka jsou provedené lokální úpravy na korytě vodního toku a 
rozvoj území, zejména pokračující urbanizace povodí. Proto bylo přistoupeno k realizaci nového 
generelu („Generel Zátišského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 09/2016). Tento generel je podkladem pro 
změnu stanoveného záplavového území Zátišského potoka a nové stanovení záplavového území 
Dvoreckého potoka, pro který dosud záplavové území stanoveno nebylo a dále je podkladem pro 
vymezení aktivních zón těchto záplavových území. 
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Vztah mezi existujícími záplavovými územími a úpravou podle § 66 odst. 7 vodního zákona 
účinnou od 1. 8. 2010 je vymezen přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 
Sb., podle kterého se záplavová území a taktéž jejich aktivní zóny stanovené podle dosavadních 
právních předpisů považují za záplavová území stanovená podle § 66 odst. 7 vodního zákona, ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb. V případě změny (nebo zrušení) 
dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné 
záplavové území nově stanovit postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V souladu se 
zmíněným přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb., OCP MHMP 
předmětné záplavové území nově stanovuje postupem dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona.  

Toto opatření obecné povahy pro úsek Zátišského potoka vymezený říčními kilometry ř.km 
0,000 – 2,946 mění stávající záplavové území stanovené opatřením odboru výstavby Magistrátu 
hl.m. Prahy ze dne 7. 9. 1999 pod č.j. MHMP-59676/1999/VYS/Rů a nově stanovuje záplavové 
území jeho přítoku – Dvoreckého potoka. 

Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., například 
prostřednictvím povodňových prohlídek nebo výkonem vodoprávních dozorů soustavně 
sledovat, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde 
zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů poskytnutých Českým 
hydrometeorologickým ústavem a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně 
ovlivňují průběh povodní. 

Důvodem pro aktualizaci záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Zátišský 
potok jsou změny na korytě vodního toku (lokální úpravy toku) a vývoj urbanizace v povodí 
vodního toku. Pro modelový výpočet byly aktualizovány charakteristiky o průtocích ve vodním 
toku poskytované Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro výpočet záplavových území 
byla použita data ze srážkoodtokového modelu zohledňující vliv dešťové kanalizace. 
Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k realizaci nového posouzení záplavového území 
v předmětném úseku vodního toku („Generel Zátišského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 09/2016). 

V návaznosti na podkladní data, jimiž bylo také nové tachymetrické zaměření vodních toků 
Zátišský a Dvorecký potok (Václav Eidlpez; č. geodetické dokumentace 3588/2015; 09/2015), 
bylo provedeno hodnocení n-letých průtoků ve výše uvedených úsecích prostřednictvím 
numerického modelu analytickým nástrojem USACE HEC-RAS (United States Army Corps of 
Egineers Hydraulic Engineering Center – River Analysis System). Návrh vychází 
z hydrologických charakteristik vodního toku a digitálního modelu terénu (AutoCAD Civil 3D) 
zpřesněného geodetickým zaměřením, zahrnuje aktuální polohopisné a výškopisné zaměření 
koryta, zaměření objektů a příčných profilů na vodním toku a staveb ovlivňujících vodní 
poměry. 

Vodní toky Zátišský a Dvorecký potok jsou ve smyslu ust. § 47 odst. 1 vodního zákona 
drobnými vodními toky, neboť nefigurují v příloze č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se 
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stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků. 

Správce drobného vodního toku, Hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí 
MHMP – oddělení péče o zeleň, předložil OCP MHMP, jakožto příslušnému vodoprávnímu 
úřadu návrh na změnu stanoveného záplavového území Zátišského potoka, nové stanovení 
záplavového území Dvoreckého potoka společně s návrhem na vymezení jejich aktivních zón 
záplavového území dne 12. 12. 2016. Současně bylo navrženo stanovení omezujících podmínek 
v záplavovém území mimo aktivní zónu. Návrh na změnu stanoveného záplavového území byl 
doložen potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a 
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Jedná se o soubor hydrologických 
údajů, které byly použity ke zpracování návrhu záplavového území, o zobrazení výpočtem 
zjištěných záplavových čar pro průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů nad 
vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a to v digitální i 
tištěné formě. Zobrazení výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území s vymezením 
aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu je upraveno do souvislého pásu o šířce 
přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let. Zobrazení záplavových čar a 
aktivní zóny v tištěné podobě je provedeno s větším rozlišením, než požaduje vyhláška, 
v mapových podkladech o měřítku 1:2 000. 

Návrh zahrnuje popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území s odkazem na matematický model použitý při výpočtu. Model zpracovaný 
aplikací HEC-RAS pracuje s modelem hladinového režimu za ustáleného stavu s cílem získání 
představy o chování říční sítě při průchodu povodňových vod. Analytický nástroj HEC-RAS 
umožňuje výpočet nerovnoměrného proudění v otevřených korytech v ustáleném i neustáleném 
režimu. Software provádí jednodimenzionální výpočet zohledňující transport znečištění 
(pohyblivého dna) a modelování změn teploty proudící vody. Je integrovaným prostředkem, 
který umožňuje interaktivní provoz, obsahuje moduly hydraulické analýzy, obsluhy datové báze, 
vizualizaci vstupních dat i výsledků. Významné jsou možnosti výpočtů objektů na toku, 
příčných i podélných staveb. Základní výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno na 
výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech metodou po úsecích. Výpočty byly 
provedeny pro návrhové veličiny n-letých vod. Návrh obsahuje dále přehlednou tabulku údajů 
o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro 
periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech a při objektech na vodním toku. 

Aktivní zóna záplavového území je v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb. a Metodikou 
stanovení aktivní zóny záplavového území (DHI Hydroinform, a.s.; 04/2005) navržena metodou 
stanovení rozšířené aktivní zóny záplavového území „A“, tedy podle záplavového území 
odpovídajícího Q20. Údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni nejsou v návrhu zahrnuty, 
neboť nejsou k dispozici. 
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V bližších podrobnostech se odkazujeme na projektovou dokumentaci „Generel Zátišského 
potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, 
Ph.D.; 09/2016). 

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních 
toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují, resp. 
vymezují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným 
předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými 
společnými znaky. Záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území a postupy 
při jejich stanovování jsou upraveny v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (lex specialis) a 
v části šesté správního řádu (lex generali). 

Při stanovení záplavových území Zátišského potoka a jeho přítoku Dvorecký potok dle 
výroku tohoto opatření obecné povahy, vymezení aktivních zón a stanovení omezujících 
podmínek se OCP MHMP procesně řídil postupy upravenými v ust. § 115a vodního 
zákona a podle části šesté správního řádu. 

Návrh opatření obecné povahy se podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu projedná s dotčenými 
orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav 
uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože se návrh na 
stanovení záplavových území vodního toku Zátišský potok a Dvorecký potok, vymezení 
aktivních zón záplavových území a stanovení omezujících podmínek nedotýká žádných zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů 
vyžadována. 

OCP MHMP zveřejnil oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. j. MHMP-
2246591/2016/II/Ka ze dne 20. 12. 2016 veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu), tak jak to 
vyžaduje ust. § 172 odst. 1 správního řádu. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo 
zveřejněno na úřední desce MHMP, přičemž prvním dnem zveřejnění bylo 23. 12. 2016 a 
posledním dnem 7. 1. 2017. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo taktéž dle ust. § 172 
odst. 1 věta první zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů 
se opatření obecné povahy týká. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na 
úřední desce Úřadu Městské části Praha 12 ve dnech 28. 12. 2016 – 13. 1. 2017 a na úřední 
desce Úřadu Městské části Praha 4 ve dnech 28. 12. 2016 – 13. 1. 2017. Doklady o vyvěšení a 
sejmutí těchto písemností jsou součástí spisového materiálu. 

OCP MHMP v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil, že k návrhu opatření obecné 
povahy může ve smyslu ust § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Opatření obecné povahy o stanovení 
záplavového území a aktivní zóny záplavového území a o stanovení omezujících podmínek 
v záplavovém území mimo aktivní zónu se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv 
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všech osob, které disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se 
v dotčeném území. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro 
opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. V případě výroku opatření 
obecné povahy týkající se stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní 
zónu podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona jsou nadto dotčené osoby oprávněny uplatnit též 
písemné odůvodněné námitky podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho zveřejnění s tím, že zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje OCP 
MHMP. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako 
součást odůvodnění opatření obecné povahy (ust. § 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí 
se nelze odvolat ani podat rozklad. 

OCP MHMP proto podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval všechny dotčené osoby, aby 
podávaly ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření písemné připomínky k návrhu 
výroků opatření obecné povahy v části A), B) a C) a písemné námitky k návrhu výroku opatření 
obecné povahy části D) ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu u odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, s tím, že 
dnem zveřejnění je doručení návrhu opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, 
tedy 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje. Dotčené 
osoby byly dále upozorněny, že vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední 
desce podle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona.  

OCP MHMP dále všechny dotčené osoby upozornil na ust. § 115a odst. 3 vodního zákona (lex 
specialis), podle kterého se při postupu správního orgánu při stanovení záplavového území a 
aktivní zóny záplavového území formou opatření obecné povahy, tj. výroků A), B) a C) tohoto 
opatření, nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu týkající se možnosti uplatnit námitky 
k návrhu opatření obecné povahy. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
jsou oprávněni k návrhu opatření obecné povahy uplatnit toliko připomínky. S připomínkami je 
správní orgán povinen se zabývat jako s podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se 
s nimi v jeho odůvodnění. OCP MHMP nepřistoupil k vyloučení možnosti podání námitek na 
základě správní úvahy, ale pouze v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil dotčené 
osoby na způsob, jakým se k návrhu opatření obecné povahy mohou vyjádřit. Tento způsob je 
dán ex lege stejně jako forma vypořádání vznesených připomínek správním orgánem, a to dle 
ust. § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčeným osobám přísluší právo podávat odůvodněné 
písemné námitky k návrhu opatření obecné povahy toliko k výroku D) tohoto opatření obecné 
povahy, kterým se stanovují omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu. 
Postup uplatnění námitek není ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučen jako 
v případě možnosti uplatnění připomínek, proto se v tomto případě použije právní úprava lex 
generali, která tento postup upravuje. Dotčeným osobám oprávněným uplatnit připomínky a 
námitky bylo umožněno seznámit se s návrhem na změnu stanovení záplavového území 
drobného vodního toku Zátišský potok, stanovení záplavového území Dvoreckého potoka 
v předmětných úsecích včetně návrhu na vymezení aktivních zón záplavových území a návrhu 
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omezujících podmínek na pracovišti OCP MHMP a na internetových stránkách Magistrátu 
hlavního města Prahy.  

OCP MHMP neurčil podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné projednání 
návrhu opatření obecné povahy, proto bylo řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné. Ze 
strany dotčených osob nebyly ve stanoveném termínu ani do vydání opatření obecné povahy 
uplatněny žádné připomínky ani námitky. 

OCP MHMP jako upřesnění uvádí, že opatřením obecné povahy bylo stanoveno záplavové 
území vodního toku na základě modelového výpočtu srážkoodtokových charakteristik, na 
podkladě hydrologických údajů, morfologických charakteristik koryt vodních toků, terénu a 
objektů na vodních tocích. OCP MHMP zdůrazňuje, že záplavová území a jejich aktivní zóny 
jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena 
vodou. Povodeň je přirozeným přírodním fenoménem a vyskytuje se v území bez ohledu na 
činnost správních orgánů. Vodoprávní úřad opatřením obecné povahy území zasažené povodní 
prostorově definuje a to na základě postupů daných zákonem a prováděcí vyhláškou a na 
podkladě projektové dokumentace. Stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny 
záplavového území nedojde k vlastnímu ovlivnění průtokových charakteristik či jinému 
ovlivnění dotčených pozemků povodňovými průtoky. Cílem stanovení záplavového území, tj. 
opatření vodoprávního úřadu preventivní povahy, je plnění účelu ochrany života, zdraví a 
majetku osob. 

Návrh na stanovení záplavového území byl doložen všemi potřebnými náležitostmi podle 
ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb. 

Vodoprávní úřad stanovil na návrh správce vodního toku podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona 
omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu, které mají za cíl snížit nepříznivé 
účinky povodní a zajistit dostatečnou ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. Podmínka č. 
1 zakazuje skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území. Tím je zajištěna ochrana 
jakosti vod před znečištěním unášeným materiálem při zvýšených průtocích ve vodním toku. 
Typicky se může jednat např. o výkopové zeminy, stavební materiál a odpad, zbytky rostlinných 
pletiv a zahradních odpadů. Odplavitelné materiály mohou dále způsobit zanášení koryt vodních 
toků a přilehlého území v inundaci vodního toku a poškození či zanášení objektů na vodním 
toku. Podmínka č. 2 ukládá stavebníkům v záplavovém území povinnost zpracovat povodňový 
plán stavby. Toto opatření zabezpečí součinnost s povodňovým orgánem obce a slouží pro 
potřeby vlastníků staveb. Účelem této podmínky je preventivní opatření s cílem ochrany života a 
zdraví osob a jejich majetku při průchodu povodně. 

S opatřením obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho odůvodněním, popřípadě 
s projektovou dokumentací, na jejímž podkladě bylo opatření obecné povahy vydáno, se může 
každý seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 
v návštěvní dny (v pondělí 12-17 a ve středu 8-12 a 13-18 hodin), v jiné dny po předchozí 
telefonické domluvě. Kromě toho lze do těchto dokumentů trvale nahlížet dálkovým přístupem, 
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a to na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy na adrese: 
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni_obecne_povahy/index.html. 

Toto opatření obecné povahy, které se týká správních obvodů Městská část Praha 4 a 
Praha 12, se vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů po dobu 15 dnů, s tím, že dnem 
vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. 
Dotčený úřad městské části se současně žádá o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úřední desce. 

Upozornění: OCP MHMP upozorňuje dotčené osoby na zákonná omezení v záplavových 
územích stanovená v ust. § 67 vodního zákona a povinnosti dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c), 
ust. § 17 odst. 1 písm. c) a ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Záplavové území je též rozhodné při 
kvalifikaci rizik při nakládání se závadnými látkami podle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění. 

Stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna záplavového území drobných vodních toků 
Zátišský a Dvorecký potok dle tohoto opatření obecné povahy jsou závazným podkladem pro 
územní plánování v dotčeném území a musí být zahrnuty do jednotlivých stupňů územně 
plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území jsou rovněž podkladem pro 
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí. 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 
odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními 
předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

v z. Ing. Jana Cibulková 

RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 
 
- podepsáno elektronicky - 
 
- otisk úředního razítka - 
 

Listinná podoba ověřené projektové dokumentace bude žadateli zaslána společně 
s doložkou nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 
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Rozdělovník: 

Doručuje se: 

I. Adresátům opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu 
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce: 

1) MHMP OCP 
2) Úřad Městské části Praha 4, Antala Staška 2359/80b, 140 46  Praha 4 + příloha na CD 

nosiči 
3) Úřad Městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 00  Praha 4, + příloha na CD nosiči 

II. Žadateli: 

4) MHMP OCP/XII – oddělení péče o zeleň 

III. na vědomí: 

5) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10, (IČ: 45247650) 
6) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi, 

Vršovická 1442/65, 110 00  Praha 10, (+příloha – dokumentace stanoveného 
záplavového území pro účely správy ISVS – na CD nosiči) 

7) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 120 00  Praha 2  
(+ datová příloha na CD nosiči) 

8) MHMP UZR 
(+ datová příloha na CD nosiči) 

9) MHMP OCP/II – spis (příloha – dokumentace stanoveného záplavového území 
v listinné podobě) 

10) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 70889953) 
11) MHMP OCP/II – Ka 
12) MHMP OCP/II – Po 
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