Číslo jednací:

064115/2012/KUSK/OŽP-Bab

Vyřizuje / Linka:

Josef Babka /182

V Praze dne:

7.5.2012

K vyvěšení na úřední desce

Veřejná vyhláška
Projednání návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území řeky
Berounky v říčním km 38,015 až 81,10 (cca obec Hýskov-hranice s Plzeňským krajem)
podle § 172 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní řád).
Povodí Vltavy, státní podnik požádalo Krajský úřad Středočeského kraje o stanovení
záplavového území s aktivní zónou u řeky Berounky v říčním km 38,015 až 81,10, tj. od
obce Hýskov po hranici s Plzeňským krajem. V souladu s § 172 odst. 1) správního řádu
Krajský úřad Středočeského kraje v příloze této veřejné vyhlášky současně doručuje návrh
opatření obecné povahy na stanovení požadovaného záplavového území s aktivní zónou
k písemným připomínkám v rozsahu § 172 odst. 4) správního řádu.
Výzva k podání připomínek:
Připomínky k návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území řeky Berounky
s aktivní zónou v úseku říční km 38,015 až 81,10 (cca obec Hýskov až po hranice
s Plzeňským krajem) může uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny a to písemně u Krajského úřadu Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 15, 150 21 Praha 5, ve lhůtě do 30
dnů od zveřejnění této veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Upozornění:
■ Do mapových podkladů rozsahu projednávaného záplavového území lze dálkově
nahlédnout na internetové adrese Středočeského kraje: www.kr-stredocesky.cz přes nabídku
„Životní prostředí/Vodní hospodářství/ Aktuality“ (aktualizace záplavového území Berounkyúsek Zvíkovec-Beroun) nebo přímo:
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/vodnihospodarstvi/aktuality/aktualizace-zaplavoveho-uzemi-berounky-usek-zvikovecberoun.htm
Do listinné části mapových a ostatních podkladů návrhu projednávaného opatření obecné
povahy na stanovení záplavového území lze nahlédnout na Krajském úřadě Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (nejlépe po tel. dohodě s panem Josefem
Babkou tel. 257 280 182 nebo babka@kr-s.cz ).
■ Obce tuto veřejnou vyhlášku včetně připojeného návrhu opatření obecné povahy vyvěsí na
své úřední desce po dobu min. 15 dnů. Následně vyhlášku s vyznačením dne vyvěšení a
sejmutí zašlou na výše uvedenou adresu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Josef B a b k a
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Příloha:
Návrh opatření obecné povahy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 111 257 280 182 Babka @kr-s.cz

strana 2 / 4

Rozdělovník: Doručí se k vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Středočeského kraje- vyhláška bude vyvěšena (zveřejněna po dobu 15 dnů) na úřední
desce Krajského úřadu Středočeského kraje ode dne 10.5. 2012.
Obce (města, obce a městys):
Beroun
Hýskov Na břasích 206, 267 06 Hýskov
Nižbor 26, 267 05 Nižbor
Račice 25, 270 24 Zbečno
Zbečno 7, 270 24 Zbečno
Újezd nad Zbečnem
Sýkořice 75, 270 24 Zbečno
Branov 34, 270 23 Křivoklát
Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
Křivoklát nám. Dr. M. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát
Velká Buková 82, 270 23 Křivoklát
Hracholusky 42, 270 41 Slabce
Slabce 28, 270 41 Slabce
Nezabudice 3, 270 23 Křivoklát
Karlova Ves 2, 270 23 Křivoklát
Hřebečníky 36, 270 41 Hřebečníky
Skryje 15, 270 23 Křivoklát
Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik
Odbor životního prostředí MěÚ Beroun
Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Odbor výstavby MěÚ Beroun
Odbor výstavby MěÚ Rakovník
Povodí Vltavy, státní podnik

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
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Příloha:

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Číslo jednací:
Vyřizuje / Linka:
V Praze dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení záplavového území vodního toku opatřením obecné povahy.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1)
písm. o) vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (dále jen vodní zákon),
stanovuje na návrh správce vodního toku, Povodí Vltavy, státní podnik, IČO
70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 25, Praha 5 a v souladu s § 66 odst. 1) a odst.
2) vodního zákona záplavové území a vymezuje jeho aktivní zóna u významného
vodního toku řeky Berounky ČHP 1-11-02-100 (118/122/154), říční km 38,01581,100 s tím, že v úseku říční km 77,500-81,100 se záplavové území s aktivní
zónou stanovuje a vymezuje pouze na levém břehu řeky Berounky, tj. v části
koryta a levého břehu, které patří do správního území Středočeského kraje. Vše
v rozsahu dokumentace „Aktualizace záplavového území Berounky v ř. km 9,80083,500“ zpracované ČVUT v Praze, fakulta stavební, v listopadu 2011.
Záplavové území zasahuje správní území obcí (měst) Beroun, Hýskov, Nižbor,
Račice, Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Sýkořice, Branov, Roztoky, Křivoklát (městys),
Velká Buková, Hracholusky, Slabce, Nezabudice, Karlova Ves, Hřebečníky, Skryje.
Odůvodnění:
Záplavovým územím se rozumí administrativně určené území, které může být při
výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Aktivní zóna záplavového území je
území, ve kterém se při povodni soustřeďuje rozhodující množství povodňového
průtoku. Stanovení záplavového území s aktivní zónou je ve smyslu § 65 odst. 1) a
odst. 2) písm. a) vodního zákona významným opatření k ochraně občanů, jejich
životů, zdraví a majetku před povodněmi.
Krajský úřad Středočeského kraje je ve smyslu § 66 odst. 1) vodního zákona vždy
povinen stanovit rozsah záplavového území významného vodního toku ve svém
správním obvodu, pokud o to správce významného vodního toku požádá. V souladu s
§ 66 odst. 7) vodního zákona tak činí opatřením obecné povahy, které se týká zejména
vlastnického a uživatelského práva a jim podobného práva k pozemkům a stavbám
nacházejících se ve stanoveném záplavovém území vodního toku, resp. ve vymezené
aktivní zóně. Omezení činnosti v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového
území stanovuje § 67 vodního zákona.
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Povodí Vltavy, státní podnik podalo dopisem ze dne 9.2.2012, zn. 10096/2012-PVL322 u Krajského úřadu Středočeského kraje návrh na stanovení záplavového území
s aktivní zónou významného vodního toku, řeky Berounky v říčním km 38,015 tj. od
obce Hýskov až po hranice s Plzeňským krajem. V úseku říční km cca 77,500 až
81,100 vede hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem korytem řeky Berounky.
V tomto úseku a po dohodě obou krajských úřadů stanoví zdejší úřad záplavové území
s aktivní zónou pouze na levém břehu řeky Berounky, kdy součástí je také příslušná
část koryta řeky Berounky.
Dokumentace návrhu záplavového území, zpracovaná ČVUT Praha obsahuje
v souladu s § 6 odst. 5) vyhlášky č. 236/2002 Sb. zejména:
■ Popis způsobu zpracování návrhu záplavového území.
■ Výpočet zjištěné záplavové čáry při periodicitě povodně 5, 20 a 100 let.
■ Výpočet zjištěné plochy záplavového území při periodicitě povodně 100 let.
■ Rozsah aktivní zóny záplavového území.
■ Výpočet příčných profilů nadmořské výšky hladin pro průtok povodně
s periodicitou 5, 20, a 100 let a aktivní zóny.
■ Zobrazení uvedených výpočtů do Základní mapy České republiky 1: 10 000.
Poučení:
■ Toto opatření obecné povahy nabývá ve smyslu § 173 odst. 1) správního řádu
účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu
Středočeského kraje, které bylo provedeno dne.............. Proti opatření obecné povahy
nelze ve smyslu § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.
■ Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního
orgánu, který jej vydal. Rozsah záplavového území včetně vymezení aktivní zóny
bude po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy zveřejněn na mapové službě
Středočeského kraje http://mapy.kr-stredocesky.cz/ jako součást zde uvedeného
povodňového plánu Středočeského kraje. Dále bude zaslán Ministerstvu životního
prostředí ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy na adrese:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych -uzemi.html.

Podpis/ razítko:

