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OPATŘENÍ OB ECNÉ POVAHY 

o stanovení ochranného pásma vodního díla „Protipovodňová opatření hl.m. Prahy, Etapa 
0007 – Libeň, Troja, Podbaba“ a o zákazu a omezeních pro umísťování a provádění 
některých staveb nebo činností v ochranném pásmu 

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 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 

na návrh vlastníka stavby vodního díla sloužícího k ochraně před povodněmi na území hl.m. 
Prahy, tj. Hlavního města Praha, IČO: 00064851, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1, 
za kterého jedná na základě zřizovací listiny příspěvková organizace Správa služeb hlavního 
města Prahy, IČO: 70889660, Kundratka 19, 180 00  Praha 8, 

formou opatření obecné povahy dle ust. § 58 odst. 3 vodního zákona a ust. § 173 správního řádu, 

stanovuje  

ochranné pásmo vodního díla a současně stanovuje zákazy a omezení pro umísťování a 
provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu. 

Ochranné pásmo se tímto opatřením obecné povahy stanovuje pro vodní dílo podle ust. § 55 odst. 
1 písm. d) vodního zákona: „Protipovodňová opatření hl.m. Prahy, Etapa 0007 – Libeň, 
Troja, Podbaba“. 
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Stavba vodního díla byla povolena pro jednotlivé části rozhodnutími: 

SO 10 – Soubor stavebních objektů – most Barikádníků – stavební povolení č.j.: MHMP 
78482/2008/OOP/II/R-52/Ku ze dne 13. 8. 2008, kolaudační souhlas č.j.: MHMP 
346460/2010/OOP-II/Ku ze dne 19. 4. 2010. 

SO 40 – Ochranná hráz Povltavská (Opatření č. 401 a č. 402) – dodatečné povolení stavby 
č.j.: MHMP-33543/2014/OZP-II/R-11/Hr ze dne 8. 1. 2014, kolaudační souhlas č.j.: 
MHMP-924635/2014/OZP-II/Hr ze dne 1. 7. 2014. 

SO 50 – Soubor stavebních objektů „U Trojského zámečku“ – stavební povolení č.j.: MHMP 
514844/2008/OOP/II/R-235/Ku ze dne 16. 3. 2009, kolaudační souhlas č.j.: MHMP 
460826/2010/OOP-II/Hr, ze dne 28. 6. 2010. 

SO 60 – Zahrazení železničního podjezdu Pod Paťankou – stavební povolení č.j.: 10-0047/08-
2-DÚ/Mt ze dne 20. 6. 2008, kolaudační souhlas č.j.: DUCR-40123/10/Im ze dne 9. 8. 
2010. 

Poloha vodního díla určená orientačně souřadnicemi X; Y okrajových bodů jednotlivých úseků 
vodního díla v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: 

• Úsek v k.ú. Dejvice: 744.477; 1.309.612 / 744.466; 1.039.644 

• Úsek v k.ú. Troja: 742.693; 1.039.770 / 741.764; 1.040.264 

• Úsek v k.ú. Libeň: 740.813; 1.040.237 / 740.770; 1.040.085 

Ochranné pásmo se stanovuje  na základě projektové dokumentace zpracované v 08/2020 
(s provedením změny 1 v 01/2022) společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., odpovědný projektant 
Ing. Tomáš Klemša, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, v následujícím rozsahu: ochranné pásmo je vymezeno podél linie protipovodňových 
opatření na pozemcích: 

• v k.ú. Dejvice, parc.č. 4151/6, 4151/9, 4151/10 a 4151/11; 

• v k.ú. Libeň, parc.č. 430/1, 430/2, 493/45, 493/54, 532, 563/2, 563/4, 563/5, 3974 a 
4110/2; 

• v k.ú. Troja, parc.č. 26, 399/1, 399/6, 399/48, 399/70, 399/71, 399/72, 1460/1, 1460/3, 
1460/13, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1588/5, 1588/6, 1589/2, 1589/3, 1589/4, 1593/1, 
1595/1, 1595/2, 1595/4, 1595/5, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/9, 1598/2, 
1598/7, 1601/1, 1601/2, 1601/4, 1601/6, 1603, 1612, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1616, 
1617, 1618/7, 1619/1, 1619/2, 1619/4, 1619/5, 1625/1, 1628, 1630, 1642/1, 1647/1, 
1680/3,1680/5, 1680/6, 1680/14, 1680/15, 1680/18, 1689/1, 1689/2, 1691/13 a 1691/14. 

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami: 

• Významný vodní tok Vltava 

• IDVT: 10100001 

• Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-0010-0-00 

• kód a název vodního útvaru: DVL_0820 – Vltava od toku Berounka po ústí do Labe 

• říční kilometr cca 43,6 – 46,8. 
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OCP MHMP ve stanoveném ochranném pásmu vodního díla zakazuje a omezuje 
umisťování a provádění staveb a činností v tomto rozsahu: 

1) Zákazy a omezení týkající se staveb: 

V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat: 

• stavby podzemních objektů (štoly, tunely, kaverny, sklady apod.), 
• stavby pozemních objektů, které mohou poškodit vodní dílo nebo omezit jeho 

funkci, 
• dopravní stavby, které mohou poškodit vodní dílo nebo omezit jeho funkci, 
• stavby ostatních inženýrských objektů, které mohou poškodit vodní dílo nebo 

omezit jeho funkci, 
• stavby inženýrských sítí (např. trubní vedení, kabelová vedení,...), které budou 

procházet zemními hrázemi nebo podzemními částmi PPO (podzemní stěny, 
tryskové injektáže, apod.) a bez náležitého zabezpečení mohou ovlivnit průsakový 
režim a bezpečnost vodního díla. 

V ochranném pásmu je stavebník povinen si vyžádat stanovisko vlastníka, případně 
pověřeného správce a provozovatele před povolením těchto staveb: 

• stavby pozemních objektů, 
• dopravní stavby, 
• budování doprovodných objektů (schody, přechody pro zvěř, atp.), 
• vodohospodářské stavby, 
• stavby ostatních inženýrských objektů, 
• stavby inženýrských sítí (např. trubní vedení, kabelová vedení,…), umístění 

mobiliáře (lavičky, informační tabule atd.), 
• zřizování průzkumných vrtů, studní, drenážních prvků, vrtů pro tepelná čerpadla a 

dalších účelových vrtů, 

2) Zákazy a omezení týkající se činností: 

V ochranném pásmu jsou zakázány tyto činnosti: 

• jakékoli činnosti, které mohou poškozovat vodní dílo nebo jeho funkce, výsadbu 
dřevin a křovin na zemních hrázích, 

• výsadbu dřevin a křovin podél úseků mobilního hrazení, které mohou nepříznivě 
ovlivnit aktivaci prvků mobilního hrazení, 

• otvírku lomů, velkých zemníků, eventuálně důlních provozů, 
• skládky materiálů a hmot, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost, provoz nebo 

údržbu vodního díla, 
• bourací a trhací práce, které mohou svými seismickými a dynamickými účinky 

negativně ovlivnit bezpečnost vodního díla, 
• jezdit po ochranných hrázích vozidly, pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst 

k tomu určených, 
• provádění blíže nespecifikovaných činností, které mohou negativně ovlivnit 

bezpečnost, provoz nebo údržbu vodního díla, 
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V ochranném pásmu je ten, kdo hodlá provádět následující činnosti, povinen si vyžádat 
stanovisko vlastníka, případně pověřeného správce a provozovatele (výjimkou z těchto 
činností jsou činnosti přímo se vztahující k opravě, údržbě a provozování konstrukce PPO): 

• opravy nebo rekonstrukce pozemních staveb, 
• opravy nebo rekonstrukce dopravních staveb (komunikací), 
• opravy nebo rekonstrukce podzemních staveb, 
• opravy či havárie stávajících vedení a produktovodů (kanalizace, vodovody, 

elektrické kabely a plynová potrubí, optické kabely atd.), 
• jakákoliv stavební činnost, související s vybudováním objektů mimo ochranné 

pásmo, ale zasahující, byť dočasně, do ochranného pásma linie PPO, nebo 
s předpokládaným vlivem na konstrukce v ochranném pásmu (např. rozsáhlé 
stavební jámy pro zakládání objektů), 

• výsadba dřevin a křovin, 
• skládky materiálů a hmot včetně dočasných mezideponií, 
• bourací a trhací práce, a další činnosti, jejichž účinky vyvozují vibrace a otřesy, 
• činnosti vyžadující povolení k vjezdu na ochranné hráze vozidly, s výjimkou míst 

k tomu určených, 
• výstavba zařízení, která mohou mít za následek vznik rozsáhlejších polí bludných 

elektrických proudů např. při modernizaci železnic, ochraně produktovodů, 
výstavbě vedení i vysokém napětí atp., a to i mimo ochranné pásmo pokud je 
možnost ovlivnění konstrukcí v něm umístěných, 

• provádění blíže nespecifikovaných činností, které mohou negativně ovlivnit 
bezpečnost, provoz nebo údržbu vodního díla. 

Odůvodnění 

Stavby sloužící k ochraně před povodněmi jsou vodními díly podle ust. § 55 odst. 1 písm. d) 
vodního zákona. Vodním dílům obecně náleží ochrana dle ust. § 58 odst. 1 vodního zákona, které 
stanoví: „Je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce“. Nad rámec této zákonem stanovené 
ochrany může vodoprávní úřad podle ust. § 58 odst. 3 vodního zákona na návrh vlastníka vodního 
díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a 
zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb 
nebo činností. 

Vlastník stavby vodního díla sloužícího k ochraně před povodněmi „Protipovodňová opatření 
hl.m. Prahy, Etapa 0007 – Libeň, Troja, Podbaba“, tj. Hlavní město Praha, IČO: 00064851, 
Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1, za kterého jedná na základě zřizovací listiny příspěvková 
organizace Správa služeb hlavního města Prahy, IČO: 70889660, Kundratka 19, 180 00  Praha 8, 
předložil OCP MHMP dne 23. 10. 2020 návrh stanovení ochranného pásma uvedeného vodního 
díla na předepsaném formuláři dle přílohy č. 21 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na stanovení ochranného pásma je vztažen k souboru 
stavebních objektů SO 10, SO 40, SO 50 a SO 60, jak jsou uvedeny ve výroku dle tohoto návrhu 
opatření obecné povahy. Návrh byl dále upravován a doplňován s tím, že podáním ze dne 24. 8. 
2022 jej lze považovat za úplný. 
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Návrh na stanovení ochranného pásma je podložen projektovou dokumentací zpracovanou 
v 08/2020 (s provedením změny 1 v 01/2022) společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., odpovědný 
projektant Ing. Tomáš Klemša, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství. Projektová dokumentace obsahuje: 

• Zaměření skutečného stavu stavby protipovodňových opatření; 
• Situační výkresy s vyznačením ochranných pásem v měřítku 1:5.000 a 1:10.000; 
• Technickou zprávu s návrhem opatření k ochraně vodního díla; 
• Vyznačení ochranného pásma – podrobné situační výkresy v měřítku 1:500; 
• Záznam podrobného měření změn pro účely zápisu ochranného pásma do Katastru 

nemovitostí. 

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 ochranná pásma vodních děl 
podle ust. § 58 odst. 3 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. § 58 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 se návrh 
ochranného pásma vodního díla nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními 
předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vydána. 

OCP MHMP zveřejnil oznámení návrhu opatření obecné povahy písemností č.j.: MHMP 
1771781/2022 ze dne 11. 10. 2022 veřejnou vyhláškou podle ust. § 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 19. 10. 2022 a 
posledním dnem 4. 11. 2022. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo taktéž dle ust. § 172 
odst. 1 věta první správního řádu zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž 
správních obvodů se opatření obecné povahy týká. 

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. Správní orgán je povinen se 
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho 
odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podle ust. § 172 
odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky 
ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. 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. Lze pouze posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy, a to 
v přezkumném řízení dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu. 
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OCP MHMP podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval všechny dotčené osoby, aby podávaly 
k návrhu opatření obecné povahy písemné připomínky a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů 
ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 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.  

Dotčeným osobám oprávněným uplatnit připomínky a námitky bylo umožněno seznámit se 
s návrhem na stanovení ochranného pásma na pracovišti OCP MHMP. Současně OCP MHMP 
v návrhu opatření obecné povahy informoval, že část dokumentace návrhu v rozsahu „C.2 – 
Koordinační situace“ s vyznačením rozsahu navrženého ochranného pásma vodního díla byla 
zveřejněna k nahlédnutí na internetových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy na adrese: 
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni_obecne_povahy/index.html. 

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. 

OCP MHMP ve stanovené lhůtě neobdržel k návrhu opatření obecné povahy žádné 
připomínky ani námitky. 

K návrhu ochranného pásma bylo vydáno souhlasné vyjádření Povodí Vltavy, s.p., pod č.j.: PVL-
22220/2022/210, PVL-4826/2022/SP. 

S opatřením obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla a jeho odůvodněním, 
popřípadě s projektovou dokumentací, na jejímž podkladě bylo opatření obecné povahy vydáno, 
se může každý seznámit v kanceláři č. dv. 430, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, 
Praha 1 v návštěvní dny (v pondělí a středu 8-12 a 13-18 hodin), v jiné dny po předchozí 
telefonické domluvě. Kromě toho lze do těchto dokumentů trvale nahlížet dálkovým přístupem, 
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 6, 
Městská část Praha 7, Městská část Praha 8 a Městská Část Praha – Troja se vyvěsí na 
úředních deskách těchto 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. 

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 
dle ust. § 174 odst. 2 posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze 
vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne 
jeho právní moci. 

OCP MHMP dále upozorňuje, že údaje o ochranných pásmech vodních děl jsou údaji podle ust. 
§ 20 odst. 2 vodního zákona vyznačovanými v katastru nemovitostí, a to formou údajů o způsobu 
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ochrany nemovitostí. Vodoprávní úřad zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné 
k evidenci ochrany území podle odstavce do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného opatření 
obecné povahy. 

 

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

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) Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 

(IČO: 00063703 / IDDS: bmzbv7c) 
3) Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7 

(IČO: 00063754 / IDDS: r44b2x7) 
4) Městská část Praha 8, Zenklova 35/1, Praha 8 

(IČO: 00063797 / IDDS: g5ybpd2) 
5) Městská část Praha - Troja, Trojská 230/96, Praha 7 

(IČO: 45246858 / IDDS: 9qsbzvx) 

II. na vědomí: 

6) Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 1951/19, Praha 8 
(IČO: 70889660 / IDDS: 4anwpiw) – k rukám Mgr. Ondřeje Zemana 

7) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf) 
(k č.j.: PVL-4825/2022/SP a 81974/2020-263) 

8) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 
(IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu) – k rukám Ing. Michala Nováka 

9) MHMP BEZ 
10) MHMP HOM 
11) MHMP EVM 
12) MHMP OCP/Sp 
13) MHMP OCP/Ka 
14) MHMP OCP/II – spis 
15) MHMP OCP/II – Po 


	OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
	o stanovení ochranného pásma vodního díla „Protipovodňová opatření hl.m. Prahy, Etapa 0007 – Libeň, Troja, Podbaba“ a o zákazu a omezeních pro umísťování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu
	RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý

		2022-12-13T13:33:45+0000




