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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 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"), dále místně příslušný dle ustanovení § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě 

návrhu, který dne 15. 11. 2022 podalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zveřejňuje 

návrh opatření obecné povahy 

 

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY 

ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU TAMPELAČKA V ÚSEKU Ř. KM 0–1,36 

v katastrálním území Bělá u Staré Paky a v katastrálním území Tample. 

 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy 

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu 

písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření 

obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu 

písemné odůvodněné námitky     

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 

vydává.  

 

Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v kanceláři Městského úřadu Semily, 

odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 

8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě). Nechá - li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její 

zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 



Č.j. ŽP/1309/23 str. 2 

 
Text návrhu opatření obecné povahy: 

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY 

ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU TAMPELAČKA V ÚSEKU Ř. KM 0–1,36 

  

Výroková část: 

 

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 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"), dále místně příslušný dle ustanovení § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě 

návrhu, který dne 15. 11. 2022 podalo  

 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona  

záplavové území vodního toku Tampelačka (IDVT 10185597) v úseku ř. km 0–1,36 

v katastrálním území Bělá u Staré Paky a Tample,  

II. vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona  

aktivní zónu záplavového území vodního toku Tampelačka (IDVT 10185597) v úseku ř. km  

0-1,36 v katastrálním území Bělá u Staré Paky a Tample. 

Rozsah stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny v předmětném úseku je patrný 

z mapového podkladu v měřítku 1: 5 000, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a vymezení. 

Záplavové území je v mapovém podkladu označeno „ZU Q100“. 

Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona – omezení 

v záplavových územích. 

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu 

vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není dotčeno. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad obdržel dne 15. 11. 2022 návrh 

od  podniku Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 

na stanovení rozsahu záplavového území vodního toku Tampelačka v úseku ř. km 0–1,36 v obci Bělá 

v katastrálním území Bělá u Staré Paky a v katastrálním území Tample a vymezení aktivní zóny.V tomto 

úseku nebylo dosud zápalavové území stanoveno. 

Záplavové území vodního toku Tampelačka se stanovuje v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., 

o způsobu a rozsahu zparcování návrhu a stanovení záplavového území a jejich dokumentaci, záplavovou 

čárou s Q100. 

Vodoprávní úřad v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního 

toku stanovit záplavové území. Při stanovování záplavového území se postupuje v souladu s částí šestou 

správního řádu. V daném případě je dále postup specifikován v § 115a vodního zákona.  
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Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace, a to: 

 standartními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území, 

 výpočtem zjištěné záplavové čáry ve vektorové podobě, 

 zobrazením navrhovaného záplavového území a navrhované aktivní zóny záplavového území nad 

mapovým podkladem, 

 popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území, 

 tabulkou údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh 

zpracován, a to pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let, včetně údaje o hladinách 

u významných příčných objektů na vodním toku. 

 

Zobrazení území zaplaveného nejvyšší zaznamenanou přirozenou povodní vodoprávní úřad neobdržel, 

jelikož nejsou k dispozici podklady pro toto zobrazení. 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním 

po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úředních deskách Městského úřadu 

Semily, dále Městského úřadu Jilemnice a obce Bělá a Svojek, jejíhož správního obvodu se opatření 

obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po 

dobu 15 dnů. 

Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu, řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, 

pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. Vodní zákon pro 

tento případ neukládá obligatorní veřejné projednání, a ani městský úřad neurčil, že se bude konat veřejné 

projednání. 

S návrhem opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění písemných 

připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 30 dnů 

ode dne jeho doručení.  

Dále se vodoprávní úřad zabýval § 66 odst. 3 vodního zákona, který se týká stanovení omezujících 

podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území vodního toku Tampelačka. Správce vodního toku 

nenavrhuje žádné konkrétní podmínky. Podmínky uvedené v souvisejícím pokynu vydaném 

Ministerstvem životního prostředí v listopadu 2019 ve věstníku Ministerstva životního prostředí, které 

jsou uvedeny v návrhu předmětného záplavového území, vodoprávní úřad bere za podmínky pouze 

všeobecné. 

Vodoprávnímu úřadu nejsou známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly stanovení dalších 

výjimečných podmínek pro jeho využívání v záplavovém území, proto vodoprávní úřad požádal dotčené 

orgány, u kterých předpokládal místní znalost předmětného území, o navržení omezujících podmínek.  

Vodoprávní úřad dodává, že ke stavbám, těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích 

musí vodoprávní úřad vydat formou závazného stanoviska či formou rozhodnutí souhlas podle § 17 

vodního zákona a podmínky může stanovit přesně na daný záměr. 

Vypořádání připomínek: 

(bude doplněno po předložení připomínek) 

Při stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny toku v předmětném úseku vodoprávní úřad 

vycházel z předložených dokladů, z výsledků projednání s dotčenými orgány a z výsledku projednání 

zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy tak, jak je výše uvedeno. 

 

Po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy ho vodoprávní úřad včetně kompletní 

dokumentace záplavového území předá Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení 

§ 66 odst. 6 vodního zákona zveřejní na portále veřejné správy (https://voda.gov.cz/). Na uvedeném 

portále bude opatření obecné povahy včetně mapových podkladů k dispozici po celou dobu jeho platnosti. 

Dále bude grafická část včetně účinného opatření obecné povahy v elektronické podobě k dispozici na 

webových stránkách Geoportálu Libereckého kraje na tomto odkaze: https://geoportal.kraj-lbc.cz/voda 

https://voda.gov.cz/
https://geoportal.kraj-lbc.cz/voda
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ve vrstvě Vodní Hospodářství – Záplavová území. Optaření obecné povahy v listinné podobě společně 

s kompletní dokumentací záplavového území bude k dispozici po celou dobu jeho platnosti na Městském 

úřadě Semily, odboru životního prostředí, v kanceláři č. 202. 

 

Poučení: 

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy 

vydal. 

 

 

 

Mgr. Ludmila Mazánková, DiS. 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Příloha opatření obecné povahy: mapa záplavového území vodního toku „Tampelačka“ 

v měřítku 1 : 5 000. 
 

 

Obdrží: 

Navrhovatel (do vlastních rukou): 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

 

Ostatní účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou 

vyhláškou) 

 

Dotčené správní úřady – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní: 

Obec Bělá, IDDS: k9xatpz 

 sídlo: Bělá č.p. 142, 514 01  Jilemnice 

Obec Svojek, IDDS: jyaavhj 

 sídlo: Svojek č.p. 1, 507 91  Stará Paka 

  

Ostatní dotčené správní úřady: 

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01  Semily 

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad - územní plánování, Husova č.p. 82, 513 01  Semily 

Městský úřad Jilemnice, Odb. územního plánování a stavebního řádu, IDDS: g2nbdtx 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01  Jilemnice 

Městský úřad Jilemnice, Odbor životního prostředí, IDDS: g2nbdtx 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01  Jilemnice 
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