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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

 

Návrh opatření obecné povahy  
  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1  písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění  a místně příslušný vodoprávní úřad 
podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen 
„správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik,  se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 
IČO: 70890005  

I. mění 
 

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Bystřice   v  
ř. km  46,761 – 51,705,  na  katastrálním území: Rohoznice u Hořic, Miletín, s periodicitou 
pravděpodobnosti  povodně 5, 20, 100 a 500  let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100, Q500) a to 
v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v dubnu 2019  Povodím Labe, státní podnik, které 
jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy. Záplavové území bylo v minulosti  
pro ř. km 0,00 až 53,00 významného vodního toku Bystřice stanoveno Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje a to dopisem čj. 11034/ZP/2009, ze dne 24. 6. 2009 (toto stanovení 
záplavového území zůstává i nadále v jeho převážné části v platnosti, mění se pouze rozsah 
záplavového území pro  úsek ř. km 46,761 – 51,705  významného vodního toku Bystřice). 
 

II.  mění 
 

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného  vodního  
toku Bystřice v ř. km  46,761 – 51,705,  na  katastrálním území  Rohoznice u Hořic, Miletín,  a to v 
rozsahu dle mapových podkladů   zpracovaných v dubnu 2019 Povodím Labe, státní podnik, které 
jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.  Rozsah aktivní zóny záplavové 
území byl v minulosti  pro  ř. km 0,00 až 53,00  stanoven Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje dopisem  čj. 11034/ZP/2009, ze dne 24. 6. 2019 (toto stanovení aktivní zóny záplavového 
území zůstává i nadále v platnosti, mění se pouze rozsah aktivní zóny záplavového území pro  úsek 
ř. km 46,761 – 51,705  významného vodního toku Bystřice). 

 
 
 
Dle rozdělovníku 

 



. 
  
Odůvodnění: 
  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1  písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění  (dále i vodní zákon), obdržel 
žádost Povodí Labe, státní podnik (čj.  PLa/2019/036232 doručenou 21. 8. 2019), jakožto správce 
významného vodního toku  Bystřice o nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení 
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku  Bystřice,  ř. km  46,761 – 51,705  na 
katastrálním  území: Rohoznice u Hořic, Miletín. V minulosti  pro  ř. km 0,00 až 53,00 bylo 
stanoveno záplavové území dopisem čj.  11034/ZP/2009, ze dne 24. 6. 2009, bylo to v období před 
platností novely vodního zákona, která nově ustanovila, že záplavová území se  budou stanovovat 
opatřením obecné povahy ve smyslu správního řádu. 
Součástí žádostí o změnu stanoveného záplavového území byl  návrh záplavového území v tištěné 
i elektronické podobě. Podklad pro změnu záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního 
toku Bystřice zpracovalo Povodí Labe, státní podnik v dubnu 2019. Rozsah a hranice záplavového 
území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části 
návrhu na změnu záplavového území a změnu vymezení aktivní zóny záplavového území 
významného vodního toku Bystřice, bylo vymezeno záplavové území  s periodicitou 
pravděpodobnosti  povodně 5, 20, 100 a nově i pro  500 let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100 
a Q500) a aktivní zóna.   
 
Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o provedení změny stanoveného 
rozsahu záplavového území a provedení změny vymezené aktivní zóny záplavového území 
významného vodního toku Bystřice pro úsek  ř. km 46,761 – 51,705, na území obcí:  Rohoznice, 
Miletín.   
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona  je povinen  na 
základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní 
zóny se v současné době  stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě 
ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona.  Při stanovování záplavového území je postupováno 
v souladu s části šest  správního řádu, pokud  není stanoveno jinak. V daném případě postup 
uvedený ve správním řádu je specifikován,  upřesněn v § 115a vodního zákona.   
Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce 
vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. 

Zpracování se řídí  vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace . 
  
Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, zpracoval návrh opatření obecné povahy na vyhlášení  
změny záplavového území a vymezení změny aktivní zóny záplavového území ve výše uvedeném 
úseku významného vodního toku Bystřice (ř. km  46,761 – 51,705).  Návrh  opatření obecné povahy 
byl zveřejněn po zákonem danou dobu na úřední desce krajského úřadu a krajský úřad požádal o 
zveřejnění  na úřední desce i obce na jejichž území se záplavové území nově  stanovuje a nově  
vymezuje aktivní zóna záplavového území.  Krajský úřad požádal o zveřejnění na úřední desce i 
místně příslušnou obec s rozšířenou působností (Předmětná návrh včetně příloh, na kterých je 
vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území,  musí být zveřejněn podle ustanovení § 
172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této 
skupiny byla zahrnuta  i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem). 
 
Opatření obecné povahy jsou dotčeny obce:  Miletín, Rohoznice 
Záplavové území se nachází na k.ú:   Miletín, Rohoznice u Hořic 
Pro dané území je příslušný stavební úřad:  MěÚ Miletín 
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Hořice 



Podle § 172 odst. 4  správního řádu mohli dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat 
připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne  zveřejnění této písemnosti.  Této možnosti využil Ing. 
Milan Hrdlička, bytem Praha 8 (dopis z 28. 9. 2019) a paní PharmDr. Ludmila Šremrová, bytem 
Liberec 6 (dopis z 16. 9. 2019).  
 
Ing. Milan Hrdlička  uvádí: 
 
V návaznosti na oznámení MÚ Miletín o výše uvedeném návrhu opatření, kterým by se měl měnit 
rozsah záplavového území pro vodní tok Bystřice na katastrálním území Miletín, zdvořile žádám o 
objasnění připravované změny. V Miletíně jsem pobýval již v roce 1982 od tohoto roku do Miletína 
dojíždím a v roce 2017 jsme zakoupili nemovitost p. č. st. 264. pokud vím, minimálně tedy od 
uvedené doby se v Miletíně v předmětné oblasti nevyskytla povodeň (vylití potoka z břehu), ani 
záplava (ať již způsobená přívalovými dešti či jinak), které by zde ohrozily nemovitosti. Naopak ve 
srovnání s rokem 1982 je průtok Bystřice, resp. výška hladiny na znatelně nižší úrovni a v poslední 
době lze naopak vysledovat trend vysychání jejího toku. 
Jelikož plánované opatření by v dotčené oblasti mělo bezesporu za následek pokles hodnoty 
nemovitosti a nezakládá se na reálném podkladě, nemohu tedy s přihlédnutím k v. u. relevantním 
důvodům s tímto opatřením souhlasit a požaduji tedy neprovádět plánovanou změnu v předmětné 
oblasti (konec citace dopisu ). 
 
PharmDr. Ludmila Šremrová, Ph. D. uvádí: 
 
Nesouhlasím s návrhem opatření obecné povahy, které bylo zpracováno Krajským úřadem 
královéhradeckého kraje dne 5. 9. 2019 pod č.j. KUKHK-26256/ZP/2019-3 a kterým se mění rozsah 
záplavového území pro vodní tok Bystřice na katastrálním území Miletín. Od roku 1981 vlastní naše 
rodina parcely 633/8, 625/21, 625/20 a st. 266 v blízkosti toku Bystřice, které jsou Vašim návrhem 
dotčeny a nikdy zde k žádné záplavě způsobené Bystřicí nedošlo. Z rozhovorů s místními 
starousedlíky, kteří zde žili po generace, vyplývá rovněž, že Bystřice se nikdy z břehů nevylila tak, 
aby v dané lokalitě zatopila domy, příp. přilehlé zahrady a polnosti. Naopak posledních 5 let 
s obavami pozorujeme stále nižší průtok vody Bystřicí už od jara a v létě  je pravidelně 2 – 3 měsíce 
úplně bez vody – jen vyschlé koryto. Bohužel zde uhynuly ryby, tak vzácní raci – o celé situaci 
proběhlo i několik reportáží v televizi (bližší informace může podat i starosta p. Nosek) 
Z výše uvedených důvodů tedy nesouhlasím s Vaším návrhem opatření obecné povahy – 
domnívám se, že vůbec neodráží skutečný stav věci. Parcely 633/8, 625/21, 625/20 a st. 266 nebyly 
v minulosti dotčeny žádnými záplavami ze strany toku Bystřice a není žádný předpoklad a to i 
vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám, že by měl tuto oblast  v budoucnu tok Bystřice 
ohrožovat. (konec citace dopisu). 
 
Nesouhlasné stanovisko Ing. Milana Hrdličky a připomínka paní PharmDr. Ludmily Šremrové, Ph. 
D.  předal Krajský úřad Královéhradeckého kraje Povodí Labe, státní podnik, k posouzení. Povodí 
Labe, státní podnik,  k tomuto vydalo následující sdělení (citace): 
 

Historické povodně většího rozsahu po roce 2000 v obci Miletín proběhly 31.3.2006 a 2.6.2013. V 
roce 2006 byl průtok institucí ČHMÚ na limnigrafické stanici Rohoznice vyhodnocen jako Q20–Q50, 
v roce 2013 pak jako Q100. Data z historických povodní byla pro výpočet využita jako kalibrační 
údaje, tudíž jejich využitím došlo ke zpřesnění hydrotechnických výpočtů.  
Odtok povrchových vod při povodních je fyzikálním jevem vycházejícím ze zákonitostí proudění 
vody v korytě toku a inundaci. Takže prostor, kudy při povodni protéká rozhodující část 
povodňového průtoku není určován stanovením aktivní zóny vodoprávním úřadem, jedná se o 
potvrzení skutečného stavu. Stanovení aktivní zóny je pouze administrativním potvrzením 
faktického stavu vycházejícího z fyzikálních veličin, takže vymezením aktivní zóny v záplavovém 
území nedochází ke znehodnocení nemovitostí v ní ležících. Omezení užívání takových nemovitostí 
a nakládání s nimi je, a již dříve bylo omezeno faktickým stavem.  
Problematika sucha je v současné době vnímána velmi intenzivně, nicméně s výše uvedeným 
problémem nesouvisí.  



Z výše uvedeného vyplývá, že rozsah záplavového území a AZZÚ zůstává beze změny. (konec 
citace). 
Krajský úřad nemá důvod toto stanovisko, stanovisko zpracovatele záplavového území a 
překladatele zpochybňovat, nejsou mu známy skutečnosti, které by bránily provedení změn 
záplavového území v předloženém rozsahu.  
Další připomínky ke změně záplavového území nebyly vzneseny. 
 
Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 66 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí: 
 
„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí 
nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek 
je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna 
stanovena.“ Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto konkrétním případě  jedná o změnu záplavového 
území, které nebylo stanoveno ani opatřením obecné povahy, ale pouze dopisem, v té době podle 
platné legislativy a že se jedná se o změnu  záplavového území podél významného vodního toku 
Bystřice v délce necelých  5 km  z celkových 53 km (poměrně malého úseku), příslušný vodoprávní 
úřad nepřistoupil ke stanovení omezujících podmínek.  Omezující podmínky, pokud se budou i 
nadále stanovovat, je nutné stanovit pro celou délku vodního toku. Krajský úřad tedy i v návaznosti 
na metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících 
podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona, nepřistoupil, 
má zato, že není vhodné pouze pro malou část vodního toku stanovovat omezující podmínky. Zde 
předpokládá stanovení omezujících podmínek v záplavovém území vodního toku Bystřice při 
nejbližší aktualizaci záplavového území vodního toku, která bude provedena pro celý či převážnou 
část vodního toku a záplavové území bude v celém rozsahu stanoveno opatřením obecné povahy.  
Není vhodné vytvářet různé dokumenty a situaci na vodním toku a tím vytvářet situaci 
nepřehlednou. I v současné době je pro některé subjekty problém se ve stanovených záplavových 
územích orientovat (různé způsoby stanovení, stanovování dílčích úseků, aktualizace dílčích úseků, 
pro některé úseky stanovené omezující podmínky, pro některé nikoliv  apod.). Z důvodu 
nekomplikovat danou situaci, nevytvářet  nejednotné podklady pro stanovená záplavová území a 
neznevýhodňovat vlastníky pozemků a nemovitostí v některých úsecích vodních toků oproti 
zbývající, převažující části záplavového území vodního toku Bystřice nestanovoval vodoprávní úřad 
pro tento krátký úsek omezující podmínky. Další věcí je i skutečnost, že v metodickém pokynu MŽP 
z roku 2019 navržené omezující podmínky jsou podmínky všeobecné, měly by platit pro všechny 
záplavová území vodních toků a nikoliv  jen pro dílčí území vodního toku. Vyhlašování a provádění 
změn záplavových území je poměrně časově a logisticky náročné a zdlouhavé. 
 
Závěrem konstatujeme, že tímto opatřením obecné povahy se jen částečně mění záplavové území 
vodního toku Bystřice a mění se částečně  i rozsah aktivní zóny tohoto záplavového území, které se 
nachází podél vodního toku v ř. km  46,761 – 51,705. I nadále zůstává v platnosti záplavové území 
stanovené pro ř. km 0,00 až 46,761 a ř. km 51,705 až 53,00 stanovený dopisem Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje čj.  11034/ZP/2009, ze dne 24. 6. 2009. 
 

Toto opatření obecné povahy, včetně přílohy, na které je vyznačen v grafické podobě aktualizovaný 
rozsah záplavového území musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po 
dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního 
úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta  i obec 
s rozšířenou působností).  
 

Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Hořice, Městský úřad Miletín a Obecní úřad 
Rohoznice o zajištění zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na úřední desce své obce 
po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí.  Zároveň je nutné s tímto 
dokumentem zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se týká změna.  Po 
sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí 
zpět na krajský úřad. 



Mimo obcí, kterých se záplavové území přímo dotýká, žádáme o zveřejnění i pro dané území  
příslušný vodoprávní úřad. 
 
Grafická část obsahující změnu záplavového území je zároveň k dispozici na úřední desce 
krajského úřadu a na webových stránkách krajského úřadu -  na adrese:   
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=316752 
 
Po sejmutí dokumentu z úřední desky je nutné dokument (bez mapových podkladů) vrátit 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Na dokumentu musí být vyznačeno, kdy byl 
vyvěšen na úřední desce a kdy byl sejmut z úřední desky.  
 
Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad 
Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona 
zveřejnění na portále veřejné správy (http://voda.gov.cz/portal/). Na uvedeném portále bude 
opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. 
Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 

Poučení 
Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po vyvěšení vyhlášky na úřední desce  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření 
obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
 
 
 
 

 
z p. Ing.  Eva Valterová 
odborný referent  
oddělení vodního hospodářství 
 
  
Rozdělovník                                                                                                                     
Obdrží obce: Městský úřad Hořice, Město Miletín, Obec Rohoznice                                 
    
Dále obdrží:  
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí 
 
Příloha:   
Mapový podklad se zákresem změněného záplavového území, který obdrží uvedené obce 
 
 
den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě                den sejmutí 
umožňují dálkový přístup  (§ 26 správního řádu)                
(datum, razítko, podpis)                                                       (datum, razítko, podpis) 
 
………………………….     ……………………………. 
 
 
 
   
den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě                      den sejmutí 
(datum, razítko, podpis)                                                       (datum, razítko, podpis) 
 
………………………….     ………………………

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=316752
http://voda.gov.cz/portal/
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