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V Praze 19.1.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen 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 jako místně příslušný správní orgán podle ust.
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (správní
řád) na návrh odboru ochrany prostředí, oddělení krajinné zeleně MHMP, jako správce
drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého potoka,
oznamuje
formou opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 115a vodního zákona a ust. § 173
správního řádu změnu stanoveného záplavového území drobného vodního toku
Litovicko – Šáreckého potoka na území hlavního města Prahy dle ust. § 66 odst. 1 a
za použití ust. § 66 odst. 8 vodního zákona v tomto vymezeném území:
•

ř. km 0,0 – 1,0 území soutoku s Vltavou

•

ř. km 4,3 – 4,8 území soutoku s Nebušickým potokem

•

ř. km 13,1 – 13,6 území podél obory Hvězda

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 35, 110 15 Praha 1
e-mail: Jitka.Kulhankova@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax : +420-236 0071 44
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Odůvodnění
Záplavové území spolu s aktivní zónou záplavového území pro drobný vodní tok
Litovicko – Šáreckého potoka bylo na návrh jeho správce stanoveno odborem ochrany
prostředí MHMP formou písemnosti SZn. S-MHMP 581818/2008/OOP/II/Ku ze dne
1.10.2008.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako správce vodního toku
Litovicko – Šáreckého potoka, (dále jen správce potoka) podal dne 11.8.2010 žádost
dle ust. § 66 odst. 1 a za použití ust. § 66 odst. 8 vodního zákona o změnu stanoveného
záplavového území vodního toku Litovicko – Šáreckého potoka. Tímto dnem bylo
zahájeno řízení o oznámení opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 115a vodního
zákona a ust. § 171 správního řádu.
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, tj. od 1.8.2010,
záplavová území i jejich změny se dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují
formou opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy je právním institutem, který
hmotně a procesně vymezuje úkony správního orgánu k vydání správního aktu
s konkrétně (individuálně) vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj.
druhově určené subjekty s vymezenými určitými znaky a upravený v ust. § 115a
vodního zákona a v části šesté správního řádu.
Opatření obecné povahy dle ust. § 171 správního řádu je postup, kterému předchází
vypracování návrhu opatření obecné povahy správním orgánem. Správní orgán má
zároveň povinnost tento návrh projednat s dotčenými orgány. V daném případě podaná
změna záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka se nedotýká žádných zájmů
chráněných zvláštními zákony, a tudíž nebyla vydána žádná závazná stanoviska
dotčených orgánů.
Vyhlášeným návrhem dle ust. § 115a vodního zákona a ust. § 172 správního řádu byly
subjekty, kterých se navržená změna záplavového území přímo dotýká, tj. osoby, které
jsou vlastníky pozemků dotčených změnou záplavového území, vyzvány, aby ve
stanovené lhůtě po doručení daného návrhu opatření obecné povahy, podaly písemné
připomínky a námitky u vodoprávního úřadu. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny
žádné připomínky ani námitky, a proto nebude provedeno žádné jejich vypořádání na
úřední desce dle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona.
Kromě toho bylo umožněno dotčeným subjektům seznámení s podklady a s návrhem
změny záplavového území přímo na odboru ochrany prostředí MHMP a dále
prostřednictvím internetových stránek MHMP.
Vypracovaný návrh opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky ze dne
25.10.2010 pod č.j. MHMP 716484/2010/OOP-II/Ku byl dle ust. § 25 správního řádu
vyhlášen vyvěšením na úřední desce vyhlašovatele dne 16.11.2010 a sejmut dne
30.11.2010. Zveřejnění bylo z důvodu dotčenosti správního obvodu městské části
Praha 6 také učiněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 (první den
zveřejnění 23.11.2010, poslední den zveřejnění 9.12.2010)
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Pro povodí Litovicko-Šáreckého potoka správce potoka získal nová data (hydrologické
údaje) a zároveň vznikly nové skutečnosti (stavební úpravy koryta vodního toku), které
vedly k zásadní změně ovlivňující průběh daného povodní. V daném případě k návrhu
změny stanoveného záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka bylo ze strany
správce potoka přistoupeno z důvodu získání nových dat při provádění velmi
podrobného geodetického zaměření koryta vodního toku a jeho okolí v úseku říčního
kilometru 0,0 až 1,0 a 4,3 až 4,8. V úseku říčního kilometru 13,1 až 13,6 podél obory
Hvězda došlo k odstranění zakrytého profilu potoka a vytvoření otevřeného
lichoběžníkového tvaru koryta. Změna uzavřeného tvaru koryta na otevřený profil
způsobuje zásadní změnu v průběhu záplavové čáry.
Správce drobného vodního toku žádost o změnu záplavového území Litovicko –
Šáreckého potoka ze dne 11.8.2010 doložil náležitostmi v souladu s 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 zobrazené výpočtem zjištěné záplavové čáry
pro průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů, o zobrazený výpočet
zjištěné záplavové území do mapového podkladu základní mapy České republiky
v měřítku 1: 10 000 a o popis způsobu zpracování návrhu záplavového území. Pro
zpracování záplavového územ byl aplikován program HEC-RAS 3.1.3 , který 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. Studie Litovicko - Šáreckého potoka řešila hydraulické
charakteristiky proudění v kynetě formou ustáleného proudění s konstantním průtokem,
ostatní geometrické a proudové charakteristiky jsou závislé pouze na poloze
(rovnoměrné/nerovnoměrné proudění).
S opatřením obecné povahy změny záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka a
jeho odůvodněním se může každý seznámit v kanceláři č. dv. 430, 4. patro budovy
MHMP, Jungmannova 35, Praha 1, v návštěvní den (pondělí 12-17, středa 8-12, 13-17
hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě. Kromě toho je možno do těchto
dokumentů trvale nahlížet dálkovým přístupem, a to na internetových stránkách
Magistrátu hlavního města Prahy http://magistrat.praha-město.cz/ ve složce „Životní
prostředí“ v části „Voda“ a v podčásti „Opatření obecné povahy“.
Toto opatření obecné povahy, které se týká správního obvodu Městské části Praha 6,
bude publikováno na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 po dobu 15 dnů,
s tím, že dnem vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu je den vyvěšení na úřední
desce odboru ochrany prostředí MHMP.
Opatření obecné povahy změny záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni posledního vyvěšení této veřejné vyhlášky

Ing. Josef Pavlík
pověřený vedením odboru
otisk úředního razítka
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Doručuje se:
I. Adresátům opatření veřejné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního
řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce
1) MHMP OOP
2) Úřad městské části Praha 6 spolu s žádostí o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení
na úřední desce
II. Do vlastních rukou
1) Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (správce Litovicko –
Šáreckého potoka), Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
III. Na vědomí
1) MHMP OOP – spis
2) MHMP OOP/II - Ku
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