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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský
potok v úseku ř.km 0 – 5,5.
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 tomto řízení posoudil 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, jako správce daného vodního toku
a na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
I. stanovuje záplavové území drobného vodního toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5.
Záplavové území vodního toku Nebovidský potok ř.km 0,0 -5,5 (na území obce Kolín, Nebovidy a
Červené Pečky), ČHP 1-04-01-0391-0-00, se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za
sto let (tzv. stoletý průtok – Q100), s periodicitou jedenkrát za 20 let – Q20), s periodicitou jedenkrát za 5
let – Q5), zobrazením záplavového území v měřítku 1:5 000 v mapových podkladech vypracovaných
společností 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 současně v souladu s § 66 odst. 2, 7
vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
II. vymezuje aktivní zónu záplavového území drobného vodního toku
Nebovidského potoka v úseku ř.km 0 – 5,5.
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:5 000 v mapových
podkladech vypracovaných společností Adonix, spol s.r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02
Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Prax, datum říjen 2017.
Do dokumentace (mapových podkladů záplavového území a aktivní zóny vodního toku Nebovidský
potok) je možno nahlédnout na vodoprávním úřadu - Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Sokolská 545, Kolín II.
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Dotčené katastrální území: Kolín, Nebovidy a Červené Pečky

ODŮVODNĚNÍ:
Podáním vyhotoveným dne 01.06.2018 předložil podnik Povodí Labe s.p., Městskému úřadu Kolín,
odboru životního prostředí a zemědělství návrh ke stanovení a vymezení záplavového území a aktivní
zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5.
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství projednal předmětný návrh s dotčenými
orgány oznámením ze dne 07.9.2018 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85054/18-ben.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky
do 15 dnů od oznámení.
Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:
„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 a dalšími
el. daty.
Vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín nebyly doručeny žádné námitky, připomínky či podněty od dotčených
osob.
Vodoprávní úřad dále uvádí, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky,
provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž
se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsouli zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební
úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a
předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná
ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před
stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě
povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.
Stavby, těžbu nerostů a terénní úpravy lze v záplavovém území dle § 66 vodního zákona (mimo
vymezené aktivní zóny záplavového území) realizovat pouze se souhlasem dle § 17 vodního zákona.
Nově vymezená aktivní zóna drobného vodního toku je závazným podkladem pro územní plánování v
území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuta do jednotlivých stupňů územně
plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v
souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po nabytí
účinnosti předá toto vymezení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský
potok v úseku ř.km 0 – 5,5, včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území a
vymezena aktivní zóna záplavového území drobného vodního toku Nebovidský potok v ř. km
0,000 – 5,5000 tak, jak je výše uvedeno.
Obecní a městské úřady dotčených obcí, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o
vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení
tohoto návrhu zpět na adresu Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a
zemědělství.
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Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení tohoto vymezení na úřední desce Městského úřadu
Kolín po dobu 15 dnů.

POUČENÍ:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze přesoudit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Přílohy: v el. podobě - celková situace se zákresem záplavového území a jeho aktivní zóny,
technická zpráva
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.
Doručuje se:
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3
Město Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
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, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín, odbor region. rozvoje a územ. plánování, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002
Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný
Datum: 15.03.2019 09:31:45 +01:00
Městský úřad Kolín
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