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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d)  
a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 
1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 70890005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu  
s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení 
záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu, 

 
 

I. s t a n o v u j e 
 

podle ust. § 66 odst. 1) a 8) vodního zákona, aktualizovaný rozsah záplavového 
území (dále jen ZÚ) vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku  
ř.km 0,000 - 24,986 v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, 
Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec  
u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany, 

 
 

II. v y m e z u j e 
 

podle ust. § 66 odst. 2) a 8) vodního zákona, aktivní zónu záplavového území  
(dále jen AZZÚ) vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř.km 0,000 - 24,986  
v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, 
Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, 
Topol, Chrudim a Slatiňany, 
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III. s t a n o v u j e 
 

podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona v záplavovém území (dále jen ZÚ) 
vodního toku Chrudimka v Q100 mimo aktivní zónu  

 
v k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, 
Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Vestec u Chrudimi, 
Topol, Chrudim a Slatiňany následující tuto omezující podmínku: 

 

- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných 
protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, 
zdraví a životech lidí i zvířat.  Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky  
na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich 
částí). 
 
Aktualizací záplavového území se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ  
a vymezená AZZÚ vodního toku Chrudimky v části úseku ř.km 0,000 - 24,986, vydaná 
Krajským úřadem Pardubického kraje.  

Jedná se o změnu opatření: Sdělení č.j.: 3192-9/2007/OŽPZ/Br ze dne 2. 7. 2007 
(stanovené pro ř.km 0,00 – 38,00), OOP č.j.: KrÚ 51891/2016 ze dne 12. 7. 2016 s účinností 
1. 8. 2016 (stanovené pro ř. km 19,466 - 26,318) a zrušení v celém  rozsahu OOP č.j.: KrÚ 
12303/2018 ze dne 12. 2. 2018 s účinností 8. 3. 2018 (stanovené pro ř.km 3,188 -19,466).  

 
Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území 

obcí Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany,  
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 0,000 - 24,986 
významného vodního toku Chrudimka dotčeny. 
 
Začátek úseku: X: 647172; Y: 1060095; konec úseku: X: 645760; Y: 1073076.  

 
Rozsah ZÚ při Q5, Q20, Q100 a Q500 a hranice změny AZZÚ budou po nabytí účinnosti 

zakresleny do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: 
www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská 
mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněny v informačním systému veřejné 
správy Ministerstva životního prostředí. 

 
 

Odůvodnění 
 

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného 
vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986 předloženy žadatelem následující 
podklady: 

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986 
ze dne 12. 3. 2021. 
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka ř.km 0,000 - 24,986 na podkladu mapy 
1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré. 
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení  
a mapy záplavového území. 

 
Jedná se o návrh stanovení aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ 

významného vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986, zahrnující úsek na území 
obce Pardubice, Dašice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Tuněchody, Chrudim a Slatiňany. 
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Významný vodní tok Chrudimka je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., 
kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob prováděni činností 
souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 61, identifikátor vodního toku: 
IDVT 10100018, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-03-03-001. Podle ust. § 107 odst. 1 
písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce 
povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny. 

 
Podnět na změnu ZÚ a AZZÚ toku Chrudimky vznikl na základě požadavků Směrnice 

EP a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále „Povodňová 
směrnice“), kdy byl zpracován projekt „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem 
v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření – II. cyklus“. Projekt byl řešen na úsecích toků, které byly, 
vyhodnoceny Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i., a schváleny 
Ministerstvem životního prostředí jako oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR). 
Akce probíhala v letech 2018 – 2021 za finanční podpory Operačního programu životní 
prostředí. Vlastní projekt zahrnoval nové výpočty hladin povodňových průtoků Q5, Q20, Q100, 
Q500 a následné vytvoření záplavových čar, map hloubek, rychlostí, ohrožení a rizik  
na celkem 29 tocích v celkové délce 915 km na území ve správě Povodí Labe.  

Základním geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR5G) 
z roku 2010 provedený metodou laserového skenování. Tento podklad je v současné době 
nejlepším dostupným zmapováním terénu na území České republiky. Dalšími geodetickými 
podklady jsou nový digitální model koryta toku Labe a aktualizace ve formě doplnění 
geodetických dat terénu v inundacích. Dalším podkladem pro výpočet záplavového území 
jsou hydrologické údaje (hodnoty N-letých průtoků dodávané Českým hydrometeorologickým 
ústavem, data z průběhu reálných historických povodní). 

 
Dle výše uvedených priorit a potřeb jsou záplavová území rovněž průběžně 

aktualizována. Aktualizace je realizována, po významných změnách morfologie toku, 
morfologie terénu, po změně hydrologických dat, v případě potřeby přepočtu 2D 
hydraulickým modelem proudění, na základě nových kalibračních dat, či změně legislativy. 
 

Hlavním důvodem aktualizace rozsahu záplavového území vodního toku Chrudimka 
včetně vymezení aktivní zóny záplavového území byl přepočet předloženého úseku 
hydraulickým modelem v režimu 2D proudění, aktualizace digitálního modelu terénu 
(DMR5G) včetně doplňujících podkladových dat vyžádaných od všech dotčených 
vodoprávních úřadů zahrnující stavby, jakékoliv změny v inundačním území ve formě 
dokumentací, geodetických terénních měření, zaměření skutečného provedení, atd. Zároveň 
byl zpracovatelem proveden v dotčeném území terénní průzkum. Jako jeden z podkladů 
výpočtu byla použita kalibrační data z historických reálných povodní. Matematický model 
proudění byl kalibrován na dosud největší zdokumentovanou povodňovou událost  
na Chrudimce, a to povodeň z července 1997. V profilu limnigrafické stanice Svídnice na 
ř.km 30,30 byl 8. 7. 1997 zaznamenán průtok 62 m3/s, což odpovídá Q5-10. V profilu 
limnigrafické stanice Nemošice na ř.km 3,70 byl 9. 7. 1997 zaznamenán průtok 130 m3/s, což 
odpovídá Q10-20.  Dále byla ke kalibraci použita měrná křivka limnigrafu Nemošice. 
 

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového 
území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu 
s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí 
s účinností od 1. 6. 2018. 
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AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 výše uvedené vyhlášky a zahrnuje vlastní koryto 
vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového 
opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou 
jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q5, Q20 nebo Q100 je hloubka vody větší 
nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky  
a rychlosti vody větší nebo roven 0,75 m2/s. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém  
a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.    

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 24. 3. 2021 
pod č.j. KrÚ 25567/2021 zaslal návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného 
vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 0,000 - 24,986 dotčeným orgánům podle ust. § 136 
správního řádu k projednání.  

Během dané lhůty krajský úřad obdržel vyjádření od Městského úřadu Dašice  
ze dne 29. 3. 2021, Městského obvodu IV. Pardubice ze dne 14. 4. 2021 a Městského 
obvodu I. Pardubice ze dne 19. 4. 2021, že nemají k předloženému návrhu aktualizace 
rozsahu záplavového území významného vodního toku Chrudimka žádné připomínky  
a zároveň nenavrhují omezující podmínky. 

Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny. 

Krajský úřad následně v souladu s ust. § 172 odst. 1  správního řádu oznámil Návrh 
opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č.j.: KrÚ 34348/2021 ze dne 28. 4. 2021,  
ke kterému se mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, 
vyjádřit a uplatnit připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (tj. od 29. 4. 2021  
do 31. 5. 2021) podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu.  

Ke zveřejněnému návrhu podaly dne 28. 5. 2021 připomínku dvě společnosti: Industrial 
Trade Services a.s., se sídlem Čepí č.p. 101, 533 32 Čepí, IČ: 27529002 a spol. Rezidence 
U řeky a.s., se sídlem U Divadla 784, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 09880755 
(jakožto vlastníci dotčených pozemků). Společnosti upozornily na nepřezkoumatelnost OOP 
spočívající především v nedoložení úplné textace a dokumentace zveřejněné na úřední 
desce, absenci odůvodnění návrhu OOP, nepřesně definované omezující podmínky  
pro území mimo aktivní zónu, nesoulad s dřívějšími stanovisky dotčených orgánů, absenci 
ústního jednání k projednání návrhu ZÚ, chybné poučení a také chybné zveřejnění bez 
přílohy. 

Krajský úřad nejprve posoudil a zhodnotil připomínky obou společností. 

Vzhledem k tomu, že se některé připomínky týkaly zpracovaných podkladů a rozsahu 
stanovení ZÚ, požádal krajský úřad žadatele o aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního 
toku Chrudimka o jeho vyjádření, zpřesnění a doplnění (dopisem ze dne 14. 6. 2021 pod č.j.: 
KrÚ 47382/2021). Žadatel - Povodí Labe, státní podnik, následně zaslal své sdělení 
k připomínkám pod č.j. PLa/2021/028775 ze dne 27. 8. 2021, ve kterém podrobněji popsal 
na základě jakých podkladů  a jak zpracoval dokumentaci. Zároveň sdělil, že neshledal 
důvody k přepracování podkladů a ponechává tak požadovaný původní rozsah beze změny.  

Krajský úřad se s podanými připomínkami v návrhu OOP vypořádal takto: 

K připomínkám týkající se nedostatků zveřejněného Návrhu OOP – (nedoložení úplné 
textace OOP, nenařízené ústní jednání a místní šetření, absence odůvodnění a chybné 
zveřejnění) uvádí: 

Záplavové území je podle ust. § 66 vodního zákona administrativně určené území, které 
může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Vodoprávní úřad je povinen 
stanovit jeho rozsah na návrh správce vodního toku formou opatření obecné povahy 
(dále jen „OOP“). Povodí Labe, státní podnik předložil svůj návrh na základě zpracované 
studie a provedené aktualizace digitálního modelu terénu (DMR5G) společně  
se získanými daty od všech dotčených úřadů zahrnujícími stavby či změny v inundačním 
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území, včetně geodetických terénních měření, zaměření skutečného stavu atd. 
V dotčeném území byl mimo jiné proveden i terénní průzkum.  

Krajský úřad zahájil na žádost správce toku řízení o návrhu aktualizace záplavového 
území v souladu s ust. § 172 odst. 3 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je řízení  
o návrhu OOP písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná 
veřejné projednání. Pro stanovení ZÚ není ústní jednání ze zákona povinné a je tedy 
zcela na správním orgánu, zda vede řízení písemně. Správní úřad postupoval  
na základě právních předpisů, pro stanovení změny (aktualizace) ZÚ  
a vymezení AZZÚ vodního toku (podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona, kdy se použijí 
ust. § 66 odst. 1 až 4 vodního zákona přiměřeně, to znamená, že vodoprávní úřad 
postupuje obdobně jako pro nově stanovený úsek vodního toku). Krajský úřad uznává,  
že v Návrhu OOP náležitě nerozdělil existující části OOP nadpisy (odůvodnění  
a poučení). To je jedním z důvodů, proč zveřejňuje Návrh OOP znovu.  

Krajský úřad jako přílohu k Návrhu OOP zveřejnil na své úřední desce pouze hlavní 
mapy, tj. Situaci záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka ř. km 0,000 
– 24, 986 v měřítku 1:5 000 a Mapu povodňového ohrožení v měřítku 1:10 000. Ostatní 
přílohy, mezi které patří průvodní zpráva, hydrologické údaje, psaný podélný profil, 
výpočtové profily a mapy povodňového nebezpečí ponechal k dispozici k nahlédnutí  
ve své kanceláři. Toho využili dva účastníci. 
S danou věcí souvisí i připomínka účastníka, který namítá, že došlo k chybnému 
zveřejnění na příslušných úředních deskách Magistrátu města Pardubic a Městského 
obvodu V, kde nebyl zveřejněn najednou dokument OOP s oběma obsáhlými přílohami, 
popř. bez přílohy.   
Krajský úřad uznává, že Návrh OOP včetně související mapové dokumentace  
je obsáhlý dokument, jehož zveřejňování na úředních deskách je problematické. Rovněž 
zveřejnění na elektronické úřední desce s mapami ve formátu pdf. neposkytlo 
dostatečnou informaci k záměru. Krajský úřad proto nově vytvořil webový odkaz,  
přes který je možno se seznámit se všemi digitálně zpracovanými podklady návrhu OOP 
včetně porovnání s aktuálně platným rozsahem ZÚ a AZZÚ. 

To bylo dalším z důvodů, proč krajský úřad znovu zveřejnil Návrh OOP ZÚ a AZZÚ 
vodního toku Chrudimka. 

K další připomínce nedůvodného rozsahu stanovených podmínek mimo aktivní zónu  
v záplavovém území Q100 a nezohlednění vyjádření dotčených orgánů krajský úřad 
uvádí, že podle novely vodního zákona č. 113/2018 Sb. je vodoprávní úřad povinen 
v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona stanovit podle povodňového nebezpečí 
nebo ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky (oproti dřívější právní 
úpravě, kdy se jednalo pouze o možnost). Krajský úřad tak učinil podle doporučení MŽP, 
které ke stanovení podmínek v ZÚ mimo aktivní zónu vydalo metodický pokyn č. 6/2019.  

V souladu s ust. § 172 krajský úřad projednal návrh ZÚ s dotčenými orgány písemnou 
formou dopisem ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. KrÚ 25567/2021, ve kterém byly dotčené 
orgány vyzvány, aby na základě znalostí předmětného území navrhly omezující 
podmínky pro ZÚ mimo aktivní zónu, které by byly zapracovány do OOP. Žádný  
z dotčených orgánů nenavrhl omezující podmínky v záplavovém území mimo Q100.  

Na základě posouzení dané připomínky, krajský úřad vyhodnotil, že pro celý úsek, kde 
se nachází i současná zástavba, je problematické stanovit doporučené podmínky podle 
uvedeného metodického pokynu, proto ponechal pouze podmínku týkající se nové 
výstavby.   

Další, co účastník namítal, je nezpůsobilá příloha z důvodu špatně zvolené barevné 
škály zakreslených území, kde se překrývají plochy ZÚ pro Q5 (světle modrá), Q20 
(tmavě modrá), Q100 (zelená) a Q500 (žlutá).  
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K této připomínce krajský úřad na základě sdělení zpracovatele ZÚ dodává, že „Mapa 
záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ a veškerá 
předložená dokumentace byla vytvořena v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb.,  
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018, kde 
jsou jednoznačně uvedeny parametry jednotlivých vektorů a rastrů (dle přílohy č. 2  
„Datový standart dokumentace záplavového území“).  

Pro přehlednost krajský úřad v novém návrhu OOP odkazuje na webový prohlížeč, kde 
jsou veškeré digitální podklady včetně digitálních map přehledněji k dispozici  
a zveřejnění OOP je tak v souladu s ust. § 172 odst. 2 správního řádu.  

K připomínce týkající se „rozporu s dřívějšími stanovisky“ – tj. podkladovými informacemi 
zveřejněnými na webových stránkách Magistrátu města Pardubice nebo na stránkách 
Povodí Labe, státním podniku, kde jsou zveřejněny zákresy aktuálně platného ZÚ  
a AZZÚ krajský úřad uvádí, že během probíhajícího procesu stanovení není navrhované 
ZÚ uvedeno na žádném z portálů zveřejňujících data záplavových území a map 
ohrožení. Aktualizované ZÚ bude zveřejněné na stánkách Ministerstva životního 
prostředí ČR, Povodí Labe, státní podnik, Krajského úřadu Pardubického kraje,  
či na jiných portálech dotčených orgánů až po nabytí účinnosti OOP, jímž bude 
aktualizované ZÚ stanovené a vymezena AZZÚ. Do té doby platí stanovený rozsah ZÚ  
a AZZÚ stanovené předchozími opatřeními. 

 
K další podané připomínce týkající se chybného poučení, krajský úřad uvádí,  
že v daném případě se jednalo o předložení oznámení Návrhu OOP aktualizace ZÚ  
a AZZÚ vodního toku Chrudimky podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu. V Návrhu 
OOP krajský úřad v posledním odstavci uvedl (poučil), … citujeme: „V souladu s ust.  
§ 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem  
pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění“ (konec citace).  
Krajský úřad k výše uvedené připomínce dodává, že novelou vodního zákona  
č. 544/2020 Sb. je ustanovením § 115a odst. 3 upraveno to, že se ust. § 172 odst. 5 
správního řádu nepoužije a v daném případě se nerozhoduje o námitkách.  

Krajský úřad posoudil a zhodnotil výše uvedené připomínky obou subjektů, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohly být OOP dotčeny. 
Po zhodnocení připomínek krajský úřad uznal, že je třeba návrh OOP upřesnit, 
zdůvodnit navrhovanou aktualizaci a znovu jej zveřejnit a doručit včetně řádného 
odůvodnění i poučení. Tím napravil veškeré způsobené pochybení v původně vydaném 
Návrhu OOP ze dne 28. 4. 2021 č.j.: KrÚ 34348/2021. 

 
Návrh opatření obecné povahy ze dne 6. 12. 2021 pod č.j. KrÚ 90573/2021 byl nově 

zveřejněn a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu  
na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje od 7. 12. 2021 do 22. 12. 2021. 
K danému opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

K tomuto nově zveřejněnému návrhu aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ 
významného vodního toku Chrudimka v ř.km 0,000 - 24,986, již nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

 
 



  SpKrÚ 22087/2021 OŽPZ OVH 
  Č.j.: KrÚ 12384/2022 

 7 

Aktualizací záplavového území se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ  
a vymezená AZZÚ vodního toku Chrudimky v části úseku ř.km 0,000 - 24,986, vydaná 
Krajským úřadem Pardubického kraje.  

Jedná se o změnu opatření: Sdělení č.j.: 3192-9/2007/OŽPZ/Br ze dne 2. 7. 2007 
(stanovené pro ř.km 0,00 – 38,00), OOP č.j.: KrÚ 51891/2016 ze dne 12. 7. 2016 s účinností 
1. 8. 2016 (stanovené pro ř. km 19,466 - 26,318) a zrušení v celém  rozsahu OOP č.j.: KrÚ 
12303/2018 ze dne 12. 2. 2018 s účinností 8. 3. 2018 (stanovené pro ř.km 3,188 -19,466).  

Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu 
s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo 
aktivní zónu v ZÚ pro Q100  na území k.ú. Pardubice, Dražkovice, Nemošice, Pardubičky, 
Drozdice, Mnětice, Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Úhřetická Lhota, Úhřetice, 
Tuněchody, Vestec u Chrudimi, Topol, Chrudim a Slatiňany. Omezující podmínky by měl 
vodoprávní úřad stanovit na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů  
z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q5, Q20, Q100 a Q500; 
mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit 
ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní 
služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností 
vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné 
práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě 
se jedná o dlouhý úsek významného vodního toku Chrudimky (od jeho ústí po město 
Slatiňany), kde se střídají zastavěné i nezastavěné části obcí a měst. Z výše uvedených 
důvodů krajský úřad stanovuje pouze podmínku týkající se nové výstavby tak, aby byla 
minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat.  Zároveň  
u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně 
(použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí). 

 
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv nových 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 působnosti) v souladu 
s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. 
Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají 
všichni vlastnici staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území 
nebo mohou zhoršit průběh povodně. Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 
odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což 
je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů. Na základě 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007  
o vyhodnocování a zvládaní povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným 
povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohroženi a rizika a platí pro ně 
Plán pro zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování aktualizace ZÚ významného 
vodního toku Chrudimka jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového 
ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy 
poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku  
ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování 
a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení 
jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivých obcí. 

 
Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Chrudimka 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 ZÚ je následně  
i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí 
v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.  

 



  SpKrÚ 22087/2021 OŽPZ OVH 
  Č.j.: KrÚ 12384/2022 

 8 

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření  
na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu 
detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ 
zaktualizovat. Krajsky úřad zabezpečí po nabytí účinnosti OOP v souladu ust. § 66 odst. 4 
vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní 
zóny významného vodního toku Chrudimka a předá jednu kopii této dokumentace 
Ministerstvu životního prostředí. Nově stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ budou po nabytí 
účinnosti zakreslena do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: 
www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská 
mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněna v informačním systému veřejné 
správa Ministerstva životního prostředí. 
 

 
Poučení dotčených osob 

 
Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu 

opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 
odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.  

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu 
považuje za doručenou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 
odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je 
podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).  

 
Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů jsou 
podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na webovém odkazu: 

 
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/zu_chrudimka_025/ 

 
Příloha: 
Přehledná situace se zákresem záplavového území a aktivní zóny vodního toku Chrudimka 
ř.km 0,000 - 24,986 v měřítku 1:10 000. 
 
 
 Otisk úředního razítka 
 
 
       Ing. Martin Vlasák 
           vedoucí odboru 
 
Obdrží přes DS: 
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
Městský obvod Pardubice I., U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
Městský obvod Pardubice IV., Bokova 315, 530 03 Pardubice  
Městský obvod Pardubice V., Češkova 22, 530 02 Pardubice  
Městský obvod Pardubice VIII., Hostovice 20, 530 02 Pardubice  
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice  
Obec Úhřetická Lhota, Úhřetická Lhota 9, 530 02 Pardubice  
Obec Úhřetice, Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice  
Obec Tuněchody, Tuněchody 2, 537 01 Chrudim  
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim  
Město Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany  
Magistrát města Pardubic, odbor ŽP, vodoprávní úřad 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení ÚP      
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, vodoprávní úřad  
MěÚ Chrudim, odbor ÚP a RR  
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Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Ministerstvo životního prostředí ČR 

 
- Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou 

vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 
- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje  
- na úřední desce Magistrátu města Pardubic 
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice I. 
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice IV. 
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice V. 
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice VIII. 
- na úřední desce Městského úřadu Dašice 
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetická Lhota 
- na úřední desce Obecního úřadu Úhřetice 
- na úřední desce Obecního úřadu Tuněchody 
- na úřední desce Městského úřadu Chrudim 
- na úřední desce Městského úřadu Slatiňany 
 
 
 
Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne 
vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu). 
 
vyvěšeno na úřední desce dne:                    sejmuto dne: 
(bude vyvěšeno 15 dní) 
 
 
                                                             razítko, podpis 
 
 
 
 
 




