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vpŘn"rNÁ vyHLÁŠKA
opArŘrNÍ oBECNE povAHy

1) Změna stanovení záplavového území vodního toku Kamenice v ř. km 9.592 - 29.096.
2) Změna wmezení aktivní zónv záplavového území v celé délce změněného úseku

záplavového území

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č.2541200I Sb.,
o vodách a o změně někteých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znéni pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní uřad podle ustanovení § 11 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona záp|avové území významného
vodního toku Kamenice v ř. km 91592 -291096 v obci Držkov, Zlatá Olešnice, Plavy, Velké
Hamryo Smržovka, Tanvald, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou,
Josefův Důl, Janov nad Nisou, v Libereckém kraji.

2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 8 vodního zákona aktivní zóna záp|avového územi
v celé délce předmětného úseku záplavového území (ř. km 9,592 -29,096) .

Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny záplavového
území se mění původní stanovení záplavového území a aktivní zóny vodního toku Kamenice
v předmětném úseku ř. km 91592 - 291096, vydané Okresním úřadem Jablonec nad Nisou,
odborem životního prostředí pod č.j. Žr SOtttg99 ze dne 17. lt.1999 pro ř. km. 11,11 - 31,00
a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního
prostředí pod čj. KULK 37631,12008 ze dne 24.6.2008 pro ř. km 0,00 - 11,11.

Rozsah nového stanovení záplavového území a nového vymezení aktivní zóny v předmětném
úseku je patrný z mapového podkladu v měřítku 1 : 5 000, ktery je nedílnou součástí tohoto
stanovení a vymezení.

Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona - omezeni
v záplavových územích.

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terérrním úpravám v záp|avových taemích je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec l písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není
dotčeno.

úřad Libereckého

ZLATÁ otrŠucr

U Jem 64z/za. 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 22ó l 1 1 . fax: + 420 485 226 444
e-mail: podatelna@krajJbc.cz. www.krajJbc.cz.IČ: ZOSglSOS. PIČ: CZ7089l508 .

l 1 1 . fax: + 420 485 226 444

Datová schránka : cSkbvkw



ODŮVODNĚNÍ:

Ikajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 31. 8. 2012
a následně po výzvě dne 24. dubna 2013 doplněné podání Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951, Hradec Králové na zménu stanoveného záplavového izemi toku Kamenice
v ř.km 9,592 - 29,096. Záplavové izemi toku Kamenice bylo §tanoveno OkÚ lablonec nad Nisou
přípisemčj.ŽP50811999zedne17.tt.1999proQroovúsekuř.km11,11-31,00 anásledněKÚ
Libereckého kraje přípisem KULK 3763I/2008 ze dne 24.6.2008 vúseku ř. km 0,00 - 11,11
pro Qs] Qzoi Qroo, včetně aktivní zóny.

Žádost byla doložena doklady dle vyhlášky č. 23612002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
náwhu a stanovováni zárylavových územi, ato:.

l. Dokumentací ,,Studie zárylavové územi toku Kamenice (ř.km 9,592 - 29,096)*, kterou
zpracovala Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Na Lánech 8l, Litomyšl, pracoviště Rokybanova
II4|II/, Vysoké MYto vlistopadu roku 2011, sodkazem na použité a doložené hydrologické
údaje poskytnuté ČHtrrtÚ, s popisem způsobu zpracovétní návrhu; s tabulkou údajů o
vypočtených nadmořských výškách hladin při prutocích Qs, Qzo a Qroo v jednotlivých profilech;
zobrazeni záplavové čáry pro prutoky Qs, Qzo a Qroo do mapového podkladu l : 5 000 včetně
vymezení aktivní zóny zárylavového úzerni v uvedeném úseku (zpracovatel vychénel ze studie
záplavovéhoúzemi toku v ř. km. 0 - 11,11, které bylo stanoveno Krajským uřadem Libereckého
kraje čj. KULK 3763112008 ze dne 24.6.2008).

2. Zobrazenímzáplavové čáry a příčných profilů v digitální formě.

Důvod předložení návrhu na změnu je zpřesnění geodetických podkladů (digitální výškopis terénu
zroku 2010). Dle § 7 výše citované vyhlášky se ke změně záryIavovéhoizemí pfistupuje tehdy,
pokud se změnily podmínky, ze ktery ch návrh záplav ov ého území vy chá.zel.

Záplavovéúzemi se dle § 66 odst.7 vodního zákona od 1. 8.2010 stanovuie opatřením obecné
povahy, cožplatí i pro změny záplavového území.

Vsouladu sustanovením § l72 odst.1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy
s odůvodněním po projednaní s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na uřední desky
Krajského uřadu Libereckého kraje a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy
t}ká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených uředních deskách po dobu 15 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy bylazátoveň zveřejněnavýzvadotčeným osobám, jejichžpráva,
povinnosti nebo zájmy mohou bfi opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění písemných
připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena
do 25. června 2013.

Vvpořádání připomínek:

K náwhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky.

Při stanovení změny záplavového území a změny vymezení aktivní zóny toku Kamenice
v předmětném úseku krajský úřad vychénel z předložených dokladů, z výsledků projednrání
s dotčenými organy a zvýsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné
povahy tak, jak je výše uvedeno.



KULK 40204/2013

POUCBNI :

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
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Ing. a Janečková
vedoucí životního prostředí a zemědělství

Příloha opatření obecné povahy: mapa 14 zérylavového tlzemi v měřítku 1:5 000

Obdrží:
1. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové + potvrzené paré č.2
2. tvlŽp + příloha v digitální podobě
3. Magistrát města Jablonec nad Nisou 3x + 3x příloha (lx pro OÚP; lx pro OŽP -vodoprávní

uřad + vyvěšení na uřední desce)
4. MěÚ Tanvald 3x + 3x příloha (lx OÚP; lx pro vodoprávní uřad + k vyvěšení na úřední desce)
5. MěÚ Železný Brod 3x + 3x příloha (lx OÚP; lx vodoprávní uřad + k vyvěšení na úřední desce)
6. VeÚ Vetté Hamry 2x+ 2xpříloha (stavební uřad + k vyvěšení na úřední desce)
7. MěÚ Smržovka 2x + 2x příloha (stavební uřad + k vyvěšení na uřední desce)
8. Vyvěšení na úřední desku krajského uřadu
9. Obec Janov nad Nisou 2x + 2x příloha (lx pro obec a 1 x k vyvěšení na úřední desku)
10. Obec Josefuv Důl 2x + 2x příloha (lx pro obec a 1 x k vyvěšení na uřední desku)
11. Obec Jiřetín pod Bukovou 2x + 2x příloha (lx pro obec a lx k vyvěšení na uřední desku)
|2. Obec Albrechtice v Jizerských horách 2x * 2x příloha (lx pro obec a 1x k vyvěšení na uřední

desku)
13. Obec Plavy 2x+ 2x příloha (1x pro obec a 1x k vyvěšení na uřední desku)
14. Obec Držkov 2x+ 2x příloha (lx pro obec a 1x k vyvěšení na úřední desku)
15. Obec ZlatáOlešnice 2x + 2x příloha (lx pro obec a lx k vyvěšení na úřední desku)

Opatření obecné povahy musí b;it

@
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Den vyvěšení:

t. } " /a*-.

ď. V, zall
aCa/,.,,-___S

Po sejmutí opatření obecné povahy
a o vrácení na Krajský uřad Libereckého
J

deskáchpo dobu 15 dnů:

n sejmutí:

dne vyvěšení a dne sejmutí dokumentu
životrrího prostředí a zemědělství.
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