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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
podle ustanovení § 66 odst. 1), 2) a 7) vodního zákona, na návrh správce toku Povodí Labe,
státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 171 správního řádu

na stanovení záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá
Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 14,381 – 71,403
v k.ú. Plchůvky, Plchovice, Újezd u Chocně, Bošín u Chocně, Běstovice, Choceň, Hemže, Zářecká Lhota, Mostek nad Orlicí, Oucmanice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí,
Rviště, Dobrá Voda u Orlického Podhůří, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dolní Libchavy, Odřichovice u Ústí nad Orlicí, Černovír u Ústí nad
Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Letohrad, Orlice, Kunčice u Letohradu,
Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice.

a
na vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného
vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 14,381 – 71,403
v k.ú. Plchůvky, Plchovice, Újezd u Chocně, Bošín u Chocně, Běstovice, Choceň, Hemže, Zářecká Lhota, Mostek nad Orlicí, Oucmanice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí,
Rviště, Dobrá Voda u Orlického Podhůří, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dolní Libchavy, Odřichovice u Ústí nad Orlicí, Černovír u Ústí nad
Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Letohrad, Orlice, Kunčice u Letohradu,
Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice.
Jedná se o návrh ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km
14,381 – 71,403, na základě zpřesnění geodetických podkladů (geodetické zaměření
z r.2010 - 2012), zahrnující usek Plchovice – Verměřovice, začátek úseku : X = 619 754, Y =
1 061 521, konec úseku : X = 591 684, Y = 1 069 623.
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Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním
území obcí Plchovice, Choceň, Újezd u Chocně, Bošín, Běstovice, Zářecká Lhota,
Mostek, Oucmanice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí, Orlické Podhůří, Hrádek,
Ústí nad Orlicí, Libchavy, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Letohrad, Petrovice a Verměřovice
v úseku ř.km 14,381 – ř.km 71,403 významného vodního toku Tichá Orlice.
Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a pro vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 14,381 – ř.km 71,403 předloženy žadatelem následující podklady:
- Žádost o stanovení – záplavového území a vyhlášení aktivní záplavové zóny vodního toku Tichá Orlice v ř.km 14,381 – ř.km 71,403, ze dne 4. 11. 2014.
- Technická zpráva – hydrodynamické modely a mapy povodňového nebezpečí.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice ř.km 14,381 – ř.km 71,403 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 12 paré.
- CD s digitálními daty.
Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního
toku Tichá Orlice předložil Krajský úřad Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) opatřením č.j. KrÚ 73117/2014 ze dne 21. 11. 2014 návrh ZÚ a AZZÚ významného vodního toku
Tichá Orlice v úseku ř.km 14,381 – ř.km 71,403 dotčeným orgánům k projednání. Zároveň
byla v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta, do
které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky. Během dané lhůty
krajský úřad obdržel vyjádření od města Choceň, oddělení životního prostředí s připomínkami
ohledně stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v k.ú. Plchůvky a v k.ú.
Choceň. Ve svém stanovisku město Choceň požaduje doplnění rozsahu ZÚ o začátek kolem
obce Nová Ves, dále upozorňuje na chybně zakreslenou čáru v lokalitách od Plchůvek
k Chalupám, v chatařské oblasti a U pily v situační mapě č.1. Na situační mapě č. 3 upozorňuje město Choceň na chybně zakreslenou linii povodně 1997 v lokalitě na Lhotách do Zámeckého parku, v ulici T.G. Masaryka, dále od ZŠ k parčíku u pošty a u ulice Zahradní, včetně
bočních ulic. Poslední připomínka se týká zmíněné záplavové čáry Q500 uvedené v technické
zprávě, která není součástí mapové přílohy.
Krajský úřad dopisem pod č.j.: KrÚ 10591/2015 ze dne 13. 2. 2015 vyzval zpracovatele aktualizace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice o stanovisko k podaným připomínkám. Zpracovatel Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové předložil dne 2. 3. 2015 nový
podklad návrhu týkající se úseku Plchůvky – Choceň na situacích č.1 a č. 3. Současně podal
vyjádření k připomínkám města Choceň, ve kterém sděluje:
1/ Dle požadavku přikládáme situační list s rozsahem „začátku úseku“ záplavového území
v okolí Nová Ves stanoveném Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
2/ Zmíněné lokality v k.ú. Plchůvky a k.ú. Choceň byly prověřeny a na základě geodetického
zaměření v kombinaci se zaměřením digitálního modelu terénu byl upřesněn rozsah záplavového území. Výšky hladin zůstávají beze změn.
3/ Rozsah historické povodně z roku 1997 byl v uvedených lokalitách v situační mapě č. 3
upraven s upozorněním, že rozsah je pouze orientační a s výpočtem a zákresem záplavového
území při N-letých průtocích včetně aktivní zóny nijak nesouvisí. Rozsah historické povodně
nemá rovněž žádný vliv na omezení ve stavební činnosti.
4/ Záplavová čára při průtoku Q500 byla vytvořena v rámci projektu “Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a středního Labe a uceleného úseku
Dolní Labe“. Dle současné platné legislativy (vyhláška MŽP č. 236 ze dne 24. 5. 2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území) není součástí předkládaného návrhu na stanovení záplavového území. Předložením nového návrhu byly vypořádány uplatněné připomínky města Choceň.
Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu opatření obecné
povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
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povahy 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.
Přílohy: Situace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Tichá Orlice ř.km 14,381 –
ř.km 71,403 – mapa v měřítku 1:5 000

Otisk úředního razítka
Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení
Obdrží:
MěÚ Vysoké Mýto, vodoprávní úřad
MěÚ Ústí nad Orlicí, vodoprávní úřad
MěÚ Žamberk, vodoprávní úřad
MěÚ Lanškroun, vodoprávní úřad
MěÚ Choceň, stavební úřad
MěÚ Ústí nad Orlicí, stavební úřad
MěÚ Letohrad, stavební úřad
MěÚ Dolní Čermná, stavební úřad
MěÚ Jablonné nad Orlicí, stavební úřad
Město Choceň
Město Ústí nad Orlicí
Město Brandýs nad Orlicí
Město Letohrad
Obec Plchovice
Obec Újezd u Chocně
Obec Bošín
Obec Běstovice
Obec Zářecká Lhota
Obec Mostek
Obec Oucmanice
Obec Sudislav nad Orlicí
Obec Orlické Podhůří
Obec Hrádek
Obec Libchavy
Obec Dolní Dobrouč
Obec Hnátnice
Obec Petrovice
Obec Verměřovice
Na vědomí:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou
vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů:
-

na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup
na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto
na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí
na úřední desce Městského úřadu Žamberk
na úřední desce Městského úřadu Lanškroun
na úřední desce Městského úřadu Choceň
na úřední desce Městského úřadu Letohrad
na úřední desce Městského úřadu Dolní Čermná
na úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí
na úřední desce Městského úřadu Brandýs nad Orlicí
na úřední desce Obecního úřadu Plchovice
na úřední desce Obecního úřadu Újezd u Chocně
na úřední desce Obecního úřadu Bošín
na úřední desce Obecního úřadu Běstovice
na úřední desce Obecního úřadu Zářecká Lhota
na úřední desce Obecního úřadu Mostek
na úřední desce Obecního úřadu Oucmanice
na úřední desce Obecního úřadu Sudislav nad Orlicí
na úřední desce Obecního úřadu Orlické Podhůří
na úřední desce Obecního úřadu Hrádek
na úřední desce Obecního úřadu Libchavy
na úřední desce Obecního úřadu Dolní Dobrouč
na úřední desce Obecního úřadu Hnátnice
na úřední desce Obecního úřadu Petrovice
na úřední desce Obecního úřadu Verměřovice

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského
úřadu Pardubického kraje)

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis
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