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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 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),  
a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ustanovení § 66 odst. 7) vodního zákona  
a ust. § 173 správního řádu, 

formou 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

s t a n o v u j e 
 

podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona a podle ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb. 
Ministerstva životního prostředí ČR, o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu  
a stanovování záplavových území, na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 
 

záplavové území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 
v úseku ř.km 43,0 -  47,0 

 
v k.ú. Bojanov, Horní Bezděkov u Bojanova, Polánka a Nové Lhotice,  

 

a 
 

v y m e z u j e 
 

podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona a podle ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb. 
Ministerstva životního prostředí ČR, o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu  
a stanovování záplavových území, na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 

 

aktivní zónu záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Chrudimka 
IDVT 10100018 v úseku ř.km 43,0 -  47,0 

 
v k.ú. Bojanov, Horní Bezděkov u Bojanova, Polánka a Nové Lhotice.  

 
 
 

Jedná se o stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka 
v úseku ř.km 43,0 - 47,0, zahrnující usek na území obce Bojanov, Krásné a Liboměřice  
na základě zpřesnění geodetických podkladů (zaměření příčných profilů 2017). 
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Pro daný výpočet byl použit programový prostředek HEC-RAS River Analysis Systém 
Version 5.0.3, vytvořený US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 

Jako dolní okrajová podmínka pro počítaný úsek Chrudimky byly použity hladiny n-
letých vod převzaté ze studie odtokových poměrů „Chrudimka, VD Křižanovice – VD Seč“. 
Jako horní okrajová podmínka byla zadána škála průtoků toku Chrudimka zpracovaná Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem. 

Vzhledem k charakteru koryta toku Chrudimka a inundačního území byla pro výpočet 
užita metoda výpočtu ustáleného nerovnoměrného proudění po úsecích.   

 
 Začátek úseku: X = 655 517,5110; Y = 1 081 931,0911; konec úseku: X = 652 

409,3024; Y = 1 081 130,9087.  
  
  
 
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním 

území obce Bojanov, Krásné a Liboměřice v úseku ř.km 43,0 – ř.km 47,0 významného 
vodního toku Chrudimka. 

 
Rozsah ZÚ při Q100, Q20 a Q5 a hranice AZZÚ jsou zakresleny v přiloženém mapo-

vém podkladu. 
 

Odůvodnění 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byl dne 19. 04. 
2018 správcem toku Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 70890005, požádán o stanovení záplavového území a aktivní zóny významného 
vodního toku Chrudimka.  

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a pro vymezení AZZÚ vý-
znamného vodního toku Chrudimka v úseku ř.km 43,0 – ř.km 47,0 předloženy žadatelem ná-
sledující podklady: 

 
- Žádost o stanovení záplavového území a vyhlášení aktivní záplavové zóny vodního 
toku Chrudimka v ř.km 43,0 – ř.km 47,0 ze dne 19. 04. 2018. 
- Technická zpráva – Stanovení záplavového území. 
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Chrudimka ř.km 43,0 – ř.km 47,0 na podkladu ma-
py 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 5 paré. 
- CD s digitálními daty. 

 

Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku 
Chrudimka 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) dopisem pod 
č.j. KrÚ 32825/2018 ze dne 3. 5. 2018 návrh ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudim-
ka v úseku ř.km 43,0 – ř.km 47,0 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 neobdržel žádné vyjádření ani připomínku. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, po té oznámil 

veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pod č.j. KrÚ 41390/2018 ze dne 11. 06. 
2018. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné 
povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit ke Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  
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Návrh byl vyvěšen v termínu 15. 06. 2018 až 02. 07. 2018 na úřední desce Krajského 
úřadu Pardubického kraje a dále byl návrh vyvěšen na úřední desce Městského úřadu 
Chrudim a Nasavrky, na úřední desce Městyse Bojanov, na úřední desce Obecního úřadu 
Krásné a Liboměřice. Během stanovené lhůty pro podání připomínek a námitek neobdržel 
vodoprávní úřad žádné stanovisko dotčených osob. 

Dokumentace ke stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Chrudimka v úseku 
ř.km 43,0 -  47,0 je k nahlédnutí u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního pro-
středí a zemědělství, na požádání každé právnické nebo fyzické osobě. 

ZÚ a AZZÚ budou zakresleny v mapových podkladech na internetových stránkách Pardu-
bického kraje: www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodář-
ská mapa / DIBAVOD-záplavová území. 
 

Poučení dotčených osob 
 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 
Příloha: Situace ZÚ a AZZÚ Chrudimky ř.km 43,0 -  47,0 v měřítku 1:5 000 
 
 
 
 
 Otisk úředního razítka 
 
       Ing. Martin Vlasák 
        vedoucí odboru 
                                                                             Ing. Jana Hroudová 
       v zastoupení 
 

 

  

Obdrží: 
Obdrží přes DS + výtisk k vyvěšení a vrácení: 
MěÚ Chrudim, odbor ŽPZ, vodoprávní úřad 
MěÚ Chrudim, Stavební úřad 
MěÚ Nasavrky, Stavební úřad 
Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov 
Obec Krásné, Krásné 15, 538 25 Krásné 
Obec Liboměřice, Liboměřice 2, 538 21 Slatiňany 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Ministerstvo životního prostředí ČR 

 
 

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 Chrudim 
- na úřední desce Městského úřadu Nasavrky 
- na úřední desce Městyse Bojanov 
- na úřední desce Obecního úřadu Krásné 
- na úřední desce Obecního úřadu Liboměřice 
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu 

považuje za doručenou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 173 odst. 1 
správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 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). Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti dle § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
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 
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