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O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného 
vodního toku Krupský potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 – 7,400.

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 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“) 
zveřejňuje v souladu s § 11 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) na základě návrhu správce drobného vodního toku Krupský potok na 
území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 – 7,400, a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní 
podnik, IČO 70889953, Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy“), podaného dne 
30.06.2014

I. s t a n o v u j e

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území drobného vodního toku Krupský potok na 
území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 – 7,400, a to v rozsahu dle mapových podkladů, 
které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Vodní tok Krupského potoka prochází od své pramenné 
části v ř. km 7,400 u obce Horní Krupá až k ústí do Břevnického potoka v ř. km 0,000 u obce Chrast 
(č.h.p. 1-09-01-041).

Záplavové území drobného vodního toku Krupský potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 
0,000 – 7,400, se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto 
let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q5, Q20 a Q100) v rozsahu vyznačeném v analogové formě 
(zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).

II. v y m e z u j e

podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území drobného vodního toku Krupský 
potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 – 7,400, a to v rozsahu mapových podkladů 
včetně aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto 
opatření.

Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek drobného vodního toku 
Krupský potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 – 7,400 a týká se těchto obcí a 
měst jejich katastrálních území: Olešná u Havlíčkova Brodu, Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, Dolní 
Krupá u Havlíčkova Brodu.
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O d ů v o d n ě n í

Dne 30.06.2014 podal správce drobného vodního toku Krupský potok a správce povodí, tj. Povodí 
Vltavy návrh na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny drobného vodního toku Krupský 
potok na území Kraje Vysočina v úseku říčním km 0,000 – 7,400.

Na základě výše uvedeného návrhu odbor ŽP zveřejnil dne 16.07.2014 v souladu s § 172 odst. 1 
správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci stanovení rozsahu 
záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Krupský potok 
v říčním km  0,000 – 7,400. Odbor ŽP vyzval v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené 
osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne 
doručení návrhu opatření obecné povahy. Zároveň svolal ústní jednání za účelem projednání návrhu 
záplavového území včetně aktivní zóny. Z jednání konaného dne 02.09.2014 byl pořízen protokol. 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.

Záplavové území drobného vodního toku Krupský potok včetně aktivní zóny na území Kraje Vysočina 
vypracovalo Povodí Vltavy (oddělení projektových činností České Budějovice) v březnu 2014 na základě 
geodetického zaměření toku prováděného v roce 2013 a hydrologických podkladů od Českého 
hydrometeorologického ústavu, pobočka Praha z roku 2013. Průběh hladin pro průtoky pětileté, 
dvacetileté a stoleté vody byl proveden pomocí programu HEC-RAS, který řeší ustálené i neustálené 
nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech v režimových oblastech říčních i 
bystřinných. Zpracováním podkladů byl vytvořen 1D matematický model, který popisuje průtoky v 
zájmového území včetně inundací a veškerých objektů na toku.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění 
odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a 
případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí 
Vltavy. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z § 67 odst. 1 a 2 vodního 
zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při 
správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové 
poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a 
vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby 
v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ 
větších vod než Q100.

Vodoprávní úřad nestanovuje podle § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém 
území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky 
povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. 
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně 
terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu 
(obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost 
zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či 
pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území drobného vodního toku Krupský potok je závazným podkladem pro územní 
plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů 
územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Stanovené záplavové území drobného vodního toku Krupský potok je i výchozím podkladem pro 
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Odbor ŽP zabezpečí v souladu s § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového 
území drobného vodního toku Krupský potok a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu 
životního prostředí České republiky.
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P o u č e n í

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

   „otisk úředního razítka“

 Ing. Karel Ruč
referent odboru

Rozdělovník:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5 - IDDS gg4t8hf 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. p. 65, 100 10 Praha 10 – IDDS 9gsaax4 
Obec Olešná, Olešná č. p. 29, 580 01 Havlíčkův Brod (2x s žádostí o vyvěšení) 
Obec Horní Krupá, Horní Krupá č. p. 49, 580 01 Havlíčkův Brod (2x s žádostí o vyvěšení)
Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá č. p. 55, 582 71 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu (2x s žádostí o vyvěšení)
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, 580 61 Havlíčkův Brod - IDDS 
5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor správy a informatiky (podatelna), Havlíčkovo náměstí č. p. 57, 
580 61 Havlíčkův Brod - IDDS 5uvbfub

Obecní úřady obcí Olešná, Horní Krupá a Dolní Krupá se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření 
obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté 
o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Havlíčkův Brod, odboru ŽP.

Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno i na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův 
Brod. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, 
který písemnost doručuje.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

………………………………………………….            ………………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:
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