Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II
Povodí Labe
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Oprávněná
úřední osoba:

MUKOLIN/OZPZ 85054/18-ben
OZPZ 16534/2018

Telefon:
E-mail:

Ing. Radek Smutný,
Bc. Šárka Benešová
321 748 324
sarka.benesova@mukolin.cz

Počet listů:
Příloh/listů:

1
2/0

Datum:

07.09.2018

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský
potok v úseku ř.km 0 – 5,5 - návrh opatření obecné povahy.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) v řízení podle ustanovení § 66 vodního zákona posoudí žádost o stanovení
záplavového území a aktivní zóny záplavového území Nebovidského potoka, kterou podalo:
Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové.
Žádost o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku
Nebovidský potok ř.km 0,0 -5,5 (na území obce Kolín, Nebovidy a Červené Pečky) byla doložena
zpracovaným odborným podkladem – „Studie záplavového území - Nebovidský potok, Kolín Červené Pečky“, kterou vypracovala společnost Adonix, spol s.r.o., Bratranců Veverkových 645, 530
02 Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Prax, datum říjen 2017. Studie zahrnuje situaci se
zákresem Q5, Q20, Q100, aktivní zóny v měřítku 1: 5 000, technickou zprávu a CD s el. podobou
předložených tištěných podkladů.
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný
v souladu s ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního
toku Nebovidský potok stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují
formou opatření obecné povahy a to na základě § 66 odst. 7 vodního zákona. Při stanovování
záplavového území je postupováno v souladu s částí 6 správního řádu, pokud není stanoveno jinak.
V daném případě se postup dále řídí podle § 115a vodního zákona.
Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje, na základě § 66 vodního zákona, správce
vodního toku, v daném případě je správcem Nebovidského potoka Povodí Labe, s.p., Hradec Králové.
Způsob a rozsah zpracování se řídí příslušnou vyhláškou o způsobu zpracování a stanovení
záplavových území. Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu
v souladu s touto platnou legislativou.
Návrhem opatření obecné povahy je dotčeno Město Kolín, Obec Nebovidy a Červené Pečky. Pro
dané území je příslušný stavební úřad – MěÚ Kolín, odbor výstavby – stavební úřad.
Uvedený návrh včetně přílohy, na které je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území,
musí být zveřejněn podle § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce vodoprávního
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úřadu, který záplavové území stanovuje a na úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření
obecné povahy dotkne.
Vodoprávní úřad MěÚ Kolín proto žádá, o vyvěšení MěÚ Kolín a obecní úřad obce Nebovidy a
Červené Pečky s tím, že zveřejnění na úřední desce bude po dobu nejméně 15 dnů s označením dne
vyvěšení, sejmutí a současně musí být návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.
Poučení
Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Městského úřadu
Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadu a to ve lhůtě 30 dnů od
zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Městského úřadu Kolín.
Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě
vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172
odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit proti návrhu námitky.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je
posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne ___________________

Sejmuto dne ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Přílohy: v el. podobě - celková situace se zákresem záplavového území a jeho aktivní zóny,
technická zpráva
Doručuje se:
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3
Obec Nebovidy, Nebovidy č.p. 75, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka č.p. 38, 28121 Červené Pečky (se žádostí o vyvěšení po dobu
15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
MěÚ Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002
Digitálně
podepsal
Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět
MěÚ Kolín,
OŽPZ)Ing. Radek Smutný
Datum:
11.09.2018
14:11:06
+02:00
MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín
2
Městský úřad Kolín
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