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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k  uplatnění 
odůvodněných písemných námitek a připomínek  

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 změn a doplňků, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a 
doplňků, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

na návrh správce vodního toku Motolský potok (ČHP: 1-12-01-022) – Hlavního města Praha, 
zastoupeného odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení péče o zeleň, 

oznamuje 

podle ust. § 115a vodního zákona a ust. § 172 správního řádu 

návrh opatření obecné povahy  

A. o změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Motolský potok 
v úseku vymezeném říčními kilometry 4,265 – 9,383, na území Hlavního města Prahy 
podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona, v katastrálních územích Stodůlky, Motol a Košíře; 

B. o stanovení záplavového území drobných vodních toků, které jsou přítoky Motolského 
potoka: Větvený potok v k.ú. Stodůlky, potok „V Krematoriu“ v k.ú. Motol, Hlinitý 
potok v k.ú. Motol a potok „Cibulka“ v k.ú. Košíře v celých jejich délkách, na území 
Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona; 
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C. o vymezení aktivní zóny záplavového území drobných vodních toků Motolský potok 
včetně jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok 
„Cibulka“, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona, ve 
stejných úsecích, kde se mění nebo stanovuje záplavové území dle odstavců A a B tohoto 
návrhu opatření obecné povahy. 

D. o stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu vodních toků 
dle bodů A a B tohoto oznámení podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona z důvodu ochrany 
před povodněmi a ochrany vod před znečištěním ve znění: 

„1.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Motolský potok v úseku ř.km 4,265 – 
9,383 a jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok 
„Cibulka“ v celých jejich délkách, mimo aktivní zónu je zakázáno skladovat odplavitelný 
materiál. 

2.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Motolský potok v úseku ř.km 4,265 – 
9,383 a jeho přítoky Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok 
„Cibulka“ v celých jejich délkách, mimo aktivní zónu jsou stavebníci, v případě budoucí 
zástavby, povinni zpracovat povodňový plán stavby.“ 

OCP MHMP současně s oznámením návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 172 odst. 
1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k výrokům A), B) a C) návrhu opatření 
podávaly připomínky a v případě výroku D) odůvodněné námitky a připomínky, ve lhůtě 
30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

Odůvodnění 

Záplavové území Motolského 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“. Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., 
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, 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. Pro další vodní toky, které jsou přítoky Motolského potoka a jsou 
předmětem tohoto návrhu opatření obecné povahy (Větvený potok, potok „V Krematoriu“, 
Hlinitý potok a potok „Cibulka“), nebylo záplavové území dosud stanoveno. 

Původně stanovené záplavové území Motolského potoka vycházelo ze studie zpracované pro 
účely územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Účelem projednávané změny záplavového 
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území Motolského potoka jsou provedené lokální změny na korytě vodního toku a rozvoj území, 
zejména pokračující urbanizace povodí. Proto bylo přistoupeno k realizaci nového generelu 
(„Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing Jindřich Sláma, Ph.D.; 10/2015). Tento generel je podkladem pro 
změnu stanoveného záplavového území Motolského potoka a nové stanovení záplavových území 
přítoků Motolského potoka, pro které dosud záplavové území stanoveno nebylo a dále je 
podkladem pro vymezení aktivních zón těchto záplavových území. 

Návrh vychází z 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. Výchozími podklady jsou 
též výstupy ze srážko-odtokového modelu a aktuální hydrologická data Motolského potoka a 
jeho přítoků Větvený potok a potok Cibulka poskytnutá Českým hydrometeorologickým 
ústavem. V úvahu byly brány též stávající související generely a studie a manipulační řády 
vodních děl v povodí Motolského potoka. 

V návaznosti na uvedená podkladní data bylo provedeno hodnocení n-letých průtoků 
prostřednictvím numerického modelu analytickým nástrojem HEC-RAS River Analysis System. 

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 Motolského potoka, nové stanovení 
záplavového území jeho přítoků společně s návrhem na vymezení jejich aktivních zón 
záplavového území dne 17. 2. 2016. Současně bylo navrženo stanovení omezujících podmínek 
v zaplavovém 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. 
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. 
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Součástí opatření obecné povahy je stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo 
aktivní zónu dle návrhu správce vodního toku. Podmínky mají za cíl ochranu před povodněmi a 
ochranu povrchových vod před znečištěním. 

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 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 a 
upravený v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (lex specialis) a v části šesté správního řádu 
(lex generali). 

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 návrh na změnu 
stanoveného záplavového území Motolského potoka, nové stanovení záplavového území jeho 
přítoků, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území, se nedotýká žádných zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů 
vydána. 

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 změně stanoveného záplavového území, stanovení nového 
záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území a o stanovení omezujících 
podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu se vztahuje a přímo dotýká zájmů a 
vlastnických práv 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 D) dle návrhu opatření obecné povahy jsou 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. 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. Vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední 
desce podle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona. 

OCP MHMP neurčuje podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné 
projednání návrhu opatření obecné povahy, proto je řízení o návrhu opatření obecné povahy 
písemné. 

OCP MHMP podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu, 
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vyzývá 

všechny dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zveřejnění tohoto opatření písemné připomínky a odůvodněné námitky u odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1. 
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. 

V případě výroku A), B) a C) dle návrhu opatření obecné povahy, jímž se mění stanovené 
záplavové území, nově stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna, jsou dotčené osoby 
oprávněny podávat pouze připomínky k návrhu opatření, neboť ust. § 115a odst. 3 vodního 
zákona vylučuje možnost uplatnění námitek podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu. V případě 
výroku D) dle návrhu opatření obecné povahy, jímž se stanovují omezující podmínky 
v záplavovém území mimo aktivní zónu, jsou dotčené osoby oprávněny podávat písemné 
odůvodněné námitky, neboť v tomto případě nelze uplatnit výjimku podle ust. § 115a odst. 3 
vodního zákona, která by vyloučila možnost uplatnit námitky. 

Dotčené osoby oprávněné uplatnit námitky a připomínky se mohou s návrhem na změnu 
stanoveného záplavového území Motolského potoka, nového stanovení záplavového území jeho 
přítoků, včetně návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území, seznámit v kanceláři č. dv. 
424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35, Praha 1, a to v návštěvní dny (pondělí 12 – 17 
a středa 8 – 12 a 13 – 18 hod), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě a ve stejné lhůtě jako 
stanovené pro písemné podání námitek a připomínek. 

Dokumentace návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území je k dispozici 
k nahlédnutí na internetových stránkách Magistrátu hl.m. 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 5 a 
Městská část Praha 13, se vyvěsí na úředních deskách uvedených úřadů městských částí po 
dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na 
úřední desce OCP MHMP. Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání 
dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Úsek vodního toku, pro který je generel 
zpracován, prochází též částečně přes správní obvod Městské části Praha 17 v k.ú. Řepy. 
V tomto úseku však není záplavové území s ohledem na zatrubnění navrženo ke stanovení 
vodoprávním úřadem. 

 
Ing. Pavel Pospíšil 

vedoucí oddělení vodního hospodářství 

Odbor ochrany prostředí 

- otisk úředního razítka - 
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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 5, nám. 14. Října 1381/4, Praha 5, (IČ: 00063631) 
3) Úřad Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13 , Praha 5, (IČ: 00241687) 

II. na vědomí: 

4) Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00  Praha 10 
5) Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 70889953) 
6) MHMP OCP /XII 
7) MHMP OCP/II – Po 
8) MHMP OCP/II – spis 
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