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Praha: 5. 1. 2022  

Dle rozdělovníku 

 

 

Číslo jednací: 001601/2022/KUSK 

Spisová značka: SZ_116713/2021/KUSK/19 

Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková 

Značka: OŽP/ZiG 

 Zveřejnění  

návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny 
záplavového území vodního toku Loděnice,  

ř. km 0,000 – 49,570 a výzva k podání připomínek  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 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 § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením 

§ 172 odst. 1 správního řádu a dle § 66 odst. 7 a § 115a vodního zákona a v souladu 

s ustanovením § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu 

a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, zveřejňuje návrh opatření obecné 

povahy ke stanovení změny záplavového území významného vodního toku Loděnice, ř. km 

0,000 – 49,570, včetně stanovení změny jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek. 

Dokumentace a mapová situace návrhu na stanovení změny předmětného záplavového území 

je ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní 

hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního 

toku Loděnice“ nebo přímo pod následujícím odkazem:  

Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice - Vodní 

hospodářství | Životní prostředí (kr-stredocesky.cz) 

Pod následujícím odkazem je možno shlédnout návrh záplavového území v mapovém 

prohlížeči: 

OZP_ZUNAVRHY (arcgis.com) 

S dokumentací ke stanovení změny záplavového území se dále lze seznámit na odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 

81/11, 150 21 Praha 5, v kanceláři č. 4009. 

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možné podat u Krajského 

úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 

150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na 

úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření 

obecné povahy může dle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo 

zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu 

písemné připomínky. Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se s ohledem na znění § 115a 

vodního zákona nepoužije, to znamená, že vlastníci dotčených nemovitostí nemohou podat 

proti návrhu na stanovení předmětného záplavového území námitky. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-lodenice
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-lodenice
https://kusk.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8b12596c35c6487e9de3cf3bb65a3293&extent=11.8015,48.7995,17.4404,51.2101
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Vlastní text projednávaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním: 

Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území 
vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 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 § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními 

§ 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání 

návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a 

v souladu s částí šestou správního řádu 

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu 
záplavového území významného vodního toku Loděnice, IDVT 

10100041, v ř. km 0,000 – 49,570 
k. ú. Tetín u Berouna, Srbsko u Karlštejna, Hostim u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, 

Loděnice u Berouna, Chrustenice, Nenačovice, Úhonice, Ptice, Libečov, Chyňava, Svárov u 

Unhoště, Unhošť, Malé Kyšice, Horní Bezděkov, Bratronice u Kladna, Dolní Bezděkov u 

Kladna, Družec, Doksy u Kladna, Kamenné Žehrovice, Srby u Tuchlovic, Tuchlovice, Kačice, 

Honice, Čelechovice, Lodenice 

II. stanovuje dle § 66 odst. 2 vodního zákona v uvedeném úseku 
aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“) 

Tímto opatřením obecné povahy se ruší aktuální stanovení záplavového území vodního toku 

Loděnice Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba ze dne 12. 12. 1994 (ř. km 

0,0 – 14,5), stanovení Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233 ze dne 3. 5. 1994 (ř. km 

16,400 –47,600), stanovení Okresního úřadu Praha - západ, č. j. VOD 235/1596/95/Kra ze dne 

22. 5. 1995 (ř. km 14,500 – 18,200), kde pro všechna výše popsaná stanovení bylo záplavové 

území stanoveno pouze pro stoletou vodu.  

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku 

Loděnice, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod 

Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, „Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570, Záplavová 

území, Návrh záplavového území vodního toku“ ze srpna 2021, jehož zpracovatelem je 

Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická 5, 370 01 České 

Budějovice, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr v oboru 

vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170. 

Rozsah záplavových území, aktivní zóny a mapy ohrožení jsou vykresleny nad Základní 

mapou České republiky 1 : 10 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čárami a 

AZZÚ a mapy ohrožení jsou pro lepší přehlednost vyexportovány a vytištěny v měřítku 1 : 

5 000, jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou kromě map ohrožení k dispozici na 

webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v 

aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice“ 

nebo přímo pod následujícím odkazem:  

Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice - Vodní 

hospodářství | Životní prostředí (kr-stredocesky.cz) 

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s  touto vyhláškou 

přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-lodenice
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-lodenice
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Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, 

které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových 

území.  

Odůvodnění 

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „Krajský úřad“), dne 13. 9. 2021 navrhl státní podnik Povodí Vltavy, Holečkova 

3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň (dále 

jen „Povodí Vltavy, s. p.“), jako správce významného vodního toku Loděnice změnu 

záplavového území tohoto vodního toku a stanovení jeho aktivní zóny. Povodím Vltavy, s. p., 

byl předložen průvodní dopis ze dne 13. 9. 2021, značka PVL-64413/2021/320, PVL-

14071/2021/SP, 2 paré dokumentace v listinné podobě obsahující průvodní zprávu s popisem 

způsobu zpracování návrhu záplavového území a AZZÚ, psaný podélný profil, mapový 

podklad záplavového území v měřítku 1 : 5 000 se zákresem hladin Q5, Q20, Q100 a Q500, 

mapový podklad navrhované aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 5 000, mapy 

ohrožení a návrh v elektronické podobě na CD včetně výpočtem zjištěných záplavových čar 

ve vektorové podobě, a to ve 2 vyhotoveních. 

Stávající záplavové území bylo pro ř. km 0,0 – 14,5 stanoveno dne 12. 12. 1994 opatřením 

Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba, pro ř. km 16,400 – 47,600 

stanoveno dne 3. 5. 1994 opatřením Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233. Pro ř. km 

14,500 – 18,200 byla stanovena změna dne 22. 5. 1995 Okresním úřadem Praha - západ, č. j. 

VOD 235/1596/95/Kra. 

Změna rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem k současně stanovenému vyplývá 

ze změny metodiky pro zpracování návrhu záplavového území a jeho aktivní zóny, z 

aktualizace zaměření terénu a změny standardních hydrologických údajů ČHMÚ. V úseku ř. 

km 0,000 – 49,570 bylo ZÚ stanoveno před účinností vodního zákona č. 254/2001 Sb., tedy 

pouze pro rozliv Q100 bez vymezení aktivní zóny. Současný návrh záplavového území vychází 

z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení pro 

povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let. 

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou 

změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 121759/2021/KUSK ze dne 4. 10. 2021. Ve 

stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 

20. 10. 2021, kterou následně předal písemností č. j. 134630/2021/KUSK ze dne 29. 10. 2021 

Povodí Vltavy, s. p., k vypořádání. 

Dne 29. 12. 2021 Krajský úřad obdržel pod č. j. 160523/2021/KUSK Sdělení Povodí Vltavy, 

s. p., k podaným připomínkám (písemnost ze dne 22. 12. 2021, značka PVL-88253/2021/320). 

Níže Krajský úřad uvádí připomínky a jejich vypořádání. 

1) Připomínka obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 20. 10. 2021  

Děkujeme za zaslání návrhu záplavových území v povodí Kačáku. Podle praktických 

zkušeností víme, že v místní části Sedlec model záplavového území neodpovídá skutečnosti. 

Zvláště se to týká parcely č. 831/1 a také pozemků parcelního čísla 807 a 808/1, kde bude 

situace ovlivněna stavební činností a terénními úpravami probíhajícími v posledních dvou 

letech. 

a) Vypořádání připomínky Povodím Vltavy, s. p. 
Správce vodního toku na základě vznesené připomínky prověřil použitý výpočetní model 

včetně stávající konfigurace terénu. V lokalitě nad mostem neshledal žádné nesrovnalosti 

mezi stavem uvažovaným v modelu a skutečným stavem terénu. V lokalitě pod mostem v 

současnosti probíhá rekonstrukce objektu na zmiňovaných pozemcích. Koryto vodního toku 

a přiléhající pozemky nejsou stavební činností významně dotčeny.  

Dále je správci vodního toku z povodňových prohlídek v katastru obce Svatý Jan pod Skalou 

známo, že silniční most a zejména úprava koryta potoka cca 50 m pod mostem kapacitně 

nestačí převádět povodňové průtoky a voda zaplavuje okolní pozemky. 
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Na základě výše uvedených skutečnosti správce vodního toku neshledal důvod ke změně 

předloženého návrhu záplavového území Loděnice. Úpravu modelu a rozlivu povodňových 

průtoků by bylo možno případně provést na základě zdokumentovaného průběhu povodně, 

který by prokázal významné odchylky skutečného průběhu hladin a rozlivů od výpočtového 

modelu. 

b) Vyjádření Krajského úřadu 
Připomínka byla posouzena tak, že původní návrh zůstal po jejím posouzení beze změn, viz 

odůvodnění Povodí Vltavy, s. p. Návrh záplavového území byl zpracován v souladu s 

vyhláškou a plně koresponduje s Metodickým pokynem. 

 

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně návrhu, Krajský úřad po vypořádání připomínek 

podaných dotčenými orgány pokračoval v projednání návrhu a v souladu s ustanovením § 171 

odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 6. 1. 2022 pod č. j. 001601/2022/KUSK návrh opatření 

obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž 

správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na 

úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že 

nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 

být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského 

úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na 

úřední desce Krajského úřadu.  

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínky ……………... 

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách 

Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá 

opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí 

a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s 

příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno 

vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě. 

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních 

faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území. 

Krajský úřad k návrhu záplavového území dále uvádí následující: 

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný 

děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha 

zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou 

příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. 

Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být 

v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení 

hladiny, hladina je rozvlněná, atd. 

Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu 

plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech. 

Významný vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu. 

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění 

topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních 

modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku. 

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního 

zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad 

(nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona). 

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p.,  

a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní 

lze nahlížet.  
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Poučení 

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

na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat 

opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 

odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. 

Konec textu projednávaného návrhu opatření obecné povahy. 

 

Ing. Gabriela Zíková 

oprávněná úřední osoba 

odborný referent 

 

Datum vyvěšení oznámení:   

 Datum sejmutí oznámení: 

 Podpis a razítko oprávněné osoby: 

 

 

Rozdělovník 

Doručí se 

a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce: 

1. Tetín, Na Knížecí 2, 266 01, Tetín, IDDS: kjuatkp 

2. Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IDDS: iyra7b7 

3. Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IDDS: 2gubtq5 

4. Svatý Jan pod Skalou, č. p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou, IDDS: e3pbn43 

5. Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice u Berouna, IDDS: 84cb6j5 

6. Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice, IDDS: 4una7r4 

7. Nenačovice, Nenačovice 59, 266 01 Beroun, IDDS: s3xa68r 

8. Úhonice, Na Návsi 24, 252 18 Úhonice, IDDS: s93ajrt 

9. Ptice, Hlavní 140, 252 18 Ptice, IDDS: ywzata3 

10. Chyňava, Velká Strana 39, 267 07 Chyňava, IDDS: mk2anjm 

11. Svárov, Hlavní 1, 273 51 Svárov, IDDS: 3zbbqcd 

12. Unhošť, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť, IDDS: 8gvbv5z 

13. Malé Kyšice, Míru 722 73 51, Malé Kyšice, IDDS: j8gbxr9 

14. Horní Bezděkov, Hlavní 41, 273 51 Unhošť, IDDS: ccvb5uf 

15. Bratronice, Bratronice 35, 273 63 Bratronice, IDDS: nyubx5h 

16. Družec, Hlavní 42, 273 62 Družec, IDDS: sm8bkpy 

17. Doksy, Sokolská 305, 273 64 Doksy, IDDS: u49bkm2 

18. Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm 

19. Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq 

20. Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice, IDDS: 46pbr44 

21. Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IDDS: gssb6ug 

22. Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice 77, 270 64 Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme 

 

Dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné 

povahy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž 

správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným 

způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu opatření 

obecné povahy zpět Krajskému úřadu. 

Dále obdrží: Povodí Vltavy, s. p., IDDS: gg4t8hf 
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