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Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133
Opakovaný návrh opatření obecné povahy – po provedených úpravách
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i
Krajský úřad), věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1
písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
v platném znění (dále i vodní zákon), obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn.
PVZ/14/8962/Ma/3 doručenou 2. 4. 2014), jakožto správce významného vodního toku
Cidlina, o nové vymezení rozsahu záplavového území a aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Cidlina, v ř. km 25,828 – 76,133, na území obcí: Chlumec nad
Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový
Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice,
Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice. Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-003, 1-04-02013,1-04-02-021, 1-04-02-025,1-04-02-061,1-04-04-001.
Rozsah a hranice nově navrhovaného záplavového území byly zakresleny do mapového
podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části návrhu na nové stanovení
záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Cidlina, zpracovaného 2013 společnosti VRV, a.s., byl rozsah záplavové území s periodicitou
pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100). Vzhledem
k velkému rozsahu, tj. že záplavové území je nově stanovováno téměř pro 50 km vodního
toku Cidlina, Povodí Labe, státní podnik, předložil po dohodě s krajským úřadem, mapové
podklady pouze v elektronické podobě ve formátu PDF.
Záplavové území pro významný vodní tok Cidlina bylo v minulosti stanoveno v níže
uvedenými stanovisky:
Stanovisko Okresního úřadu Hradec Králové ZP2/566-1/2352-42-5/99-Sv ze dne 12.5.1999
pro ř. km 24,8 až 38,5. Toto stanovisko o vyhlášení záplavového území se novým stanovením
záplavového území zruší pro úsek ř. km 25,828 až ř. km 38,5.
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Stanovisko Okresního úřadu Hradec Králové ZP2/2317-1/2352-99-8/99-Sv ze dne
16.2.2000 pro ř. km 38,5 až 51,3. Toto stanovisko o vyhlášení záplavového území se novým
stanovením záplavového území zruší v celém rozsahu.
Stanovisko Okresního úřadu Jičín ŽP 03/397/2001/231.2/Vo/A/20-67ze dne 12.3.2001 pro
ř. km 51,245 až 55, 45. Toto stanovisko o vyhlášení záplavového území se novým stanovením
záplavového území zruší v celém rozsahu.
Stanovisko Okresního úřadu Jičín ŽP 03/67/2000/231.2/Vo/A/20-16 dne 12.3.2001 pro ř.
km 55, 45 až 76,205. Toto stanovisko o vyhlášení záplavového území se novým stanovením
záplavového území zruší v celém rozsahu.
Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, dojde ke změně záplavového území vodního
toku Cidlina v úseku ř. km 25,828 – 76,133, Pro úsek ř. km 24,8 až 25,828 (tj. 1028 m)
zůstane i nadále v platnosti stanovení záplavového území dle „Stanoviska Okresního úřadu
Hradec Králové ZP2/566-1/2352-42-5/99-Sv ze dne 12.5.1999. Rozdíl v uváděných ř. km
v horní části toku, tj. ř. km 76, 133 (podle původního stanovení ř. km 76,205) je způsoben
změnou staničení vodního toku. Místo ukončení záplavového území na vodním toku je stejné,
podle nového staničení vodního toku to ale je ř. km 76,133.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen
na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich
aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66
odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu
s části šest zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním
řádu je specifikován, upřesněn v § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, v platném znění (vodní zákon).
Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce
vodního toku, v případě vodního toku Cidlina je správcem Povodí Labe, státní podnik.
Zpracování se řídí § 4 odst. 3 a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovování záplavových území.
Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce: Chlumec nad Cidlinou, Humburky,
Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice,
Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí,
Zachrašťany, Žeretice.
Pro dané území je příslušný stavební úřad MěÚ Jičín, MěÚ Nový Bydžov, MěÚ Chlumec
nad Cidlinou, MěÚ Vysoké Veselí.
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností MěÚ Jičín, Magistrát města
Hradec Králové, MěÚ Nový Bydžov.

Uvedený návrh včetně příloh na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového
území, musí být, před stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny
záplavového území, zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15-ti
dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu
obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny jsou zahrnuty i obce, kde se
nachází místně a věcně příslušný stavební úřad a obec s rozšířenou působností) tak, aby se ti
jichž se záplavové území bude dotýkat mohli s návrhem seznámit a případně vznést námitky
nebo připomínky.
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Na základě uvedeného požádal krajský úřad obce: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín,
Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř,
Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany,
Žeretice a Magistrát města Hradec Králové (jakožto dotčený vodoprávní úřad) o neprodlené
zajištění zveřejnění předchozího návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů
s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Po stejnou dobu byla tato písemnost zveřejněna i na
úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podle § 172 odst. 4 správního řádu
mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky nebo námitky a
to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti. Této možnosti bylo využito jednak
MěÚ Nový Bydžov, dále jednotlivými občany. Jednalo se o následující připomínky, námitky
a nesouhlas vznesené k rozsahu záplavového území navrženého VRV a.s. Praha
(dokumentace záplavového území zpracovaná v roce 2013) a předloženého Povodím Labe,
státní podnik, tj. žadatelem o stanovení záplavového území:
1) Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, dopis MěÚ Nový Bydžov čj.
V/10532/2014/Zak/1233/2014 z 30. 6. 2014.
2) Námitky proti veřejné vyhlášce, dopis Jiřího a Renaty Zahradníčkových, bytem Dr.
Vojtěcha 1955, Nový Bydžov z 30. 6. 2014. Součástí dopisu je kopie stanoviska
Povodí Labe, státní podnik, k novostavbě bytového domu na poz. par. č. 365 v k.ú.
Nový Bydžov z 14. 10. 2013 (č.j. PVZ/13/22280/Hv/O.
3) Námitky proti veřejné vyhlášce, dopis Jaroslava a Jany Pavláskových, bytem U
Plovárny, Nový Bydžov, ze dne 27. 6. 2014.
4) Námitky proti veřejné vyhlášce, dopis Josefa a Marie Ulíkových, bytem U Plovárny
1412, Nový Bydžov z 27. 6. 2014.
5) Nesouhlas s opatřením obecné povahy s vymezením záplavového území toku Cidlina
v ř. km 25,828 – 76,133 na základě par. 172, odst. 4 správního řádu, dopis pana
Otakara Horáka, adresa pro doručování Dukelská třída 1400, Nový Bydžov, ze dne 12.
8. 2014.
Krajský úřad připomínky, námitky a nesouhlas, které se týkaly odtokových poměrů v Novém
Bydžově předal Povodí Labe, státní podnik, se žádostí o jejich posouzení. Následně Povodí
Labe, státní podnik, zadalo firmě REVITAL a.s. Praha zpracování 2D studie záplavového
území, která detailně popisuje odtokové poměry v Novém Bydžově. Výsledky studie byly
začleněny do návrhu záplavového území, který opětovně byl předložen Krajskému úřadu
k stanovení a to dopisem čj. PVZ/15/3063/Ma/3 z 3. 2. 2015.
Povodí Labe, státní podnik, dále ve své žádosti o opětovné stanovení záplavového území
vodního toku Cidlina uvádí, že odtok povrchových vod při povodních je fyzikálním jevem
vycházejícím ze zákonitostí proudění vody v korytě toku a inundaci. Takže prostor, kudy při
povodni protéká povodňový průtok není určován stanovením záplavového území
vodoprávním úřadem, jedná se o potvrzení skutečného stavu. Stanovení záplavového území je
pouze administrativním potvrzením faktického stavu vycházejícího z fyzikálních veličin,
takže vymezení záplavového území Q100 nedochází ke znehodnocení nemovitostí v ní
ležících. Studie rovněž neřeší úpravy koryta toku popř. návrh protipovodňového opatření.
Tolik z dopisu Povodí Labe, státní podnik.
Vzhledem k tomu, že na základě vznesených námitek došlo k úpravě v rozsahu
záplavového území vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 a i přesto, že ke změně
došlo jen na území Nového Bydžova, opětovně žádáme všechny obce jichž se návrh
záplavového území dotýká, tj. obce: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice,
Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany,
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Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice a
Magistrát města Hradec Králové (jakožto dotčený vodoprávní úřad).
o nové zveřejnění tohoto návrhu záplavového území (této písemnosti) včetně nových
mapových podkladů na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne
vyvěšení a dne sejmutí. O opětovné zveřejnění na úřední desce všech dotčených obcí
žádáme také z důvodu, že některé obce nedoložily, že předchozí vyhláška (čj. 3974/ZP/2014-3
z 2. 6. 2014) v jejich obci byla po požadovanou dobu zveřejněna/vyvěšena na úřední desce.
Upravené mapové podklady, vzhledem k poměrně velkému rozsahu záplavového území i
tentokrát nejsou rozesílány v papírové podobě, ale jsou k dispozici na internetových
stránkách Královéhradeckého kraje, na adrese:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavoveuzemi-vodniho-toku-cidlina--upraveny-navrh-na-nove-vymezeni-76568/
Podle § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné
povahy podávat připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
této písemnosti na úřední desce.

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství
Rozdělovník:
Obdrží obce: Obdrží obce: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník,
Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany,
Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice a
Magistrát města Hradec Králové (jakožto dotčený vodoprávní úřad).
Dále obdrží: Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)

12. 2. 2015
………………………….

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě

12. 2. 2015
………………………….

den sejmutí

…………………………….

den sejmutí
21. 4. 2015

…………………………….
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