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Stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice, v ř. km 73,40 do ř. km 
75,65, a to včetně aktivní zóny
 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 30. 3. 2010 
žádost a podklady o stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice v ř.km 
73,40 – 75,65. Součástí návrhu je stanovení aktivní zóny v celé délce předmětného úseku. 
Předložený návrh záplavového území vypracovala v červenci 2009 akciová společnost DHI, Na 
Vrších 5, Praha 10, na žádost Města Mimoň.  
 
Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky MŽP ČR č. 236/2002 Sb.,  
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území: 
- hydrologickými údaji ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem pod zn. P09541000567/OH ze dne  

24. 4. 2009;  
- zobrazením záplavové čáry pro průtoky Q5,  Q20 a   Q100 do mapového podkladu 1:5 000, včetně 

vymezení aktivní zóny záplavového území a předání těchto údajů v digitální formě; 
- popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území s odkazem na použití dvourozměrného 

matematického modelu v otevřeném korytě s inundačním územím MIKE 21 FM (verze 2008) 
pro simulaci průtoků s vyhodnocením výpočtů,  

- stanovením aktivní zóny a jejího grafického zobrazení dle metodiky DHI Hydroinform a.s. 
Praha z dubna 2005; 

- tabulkami hladin při průtocích Q5,  Q20 a   Q100 v jednotlivých profilech; 
- průvodní zprávou. 
 
Vodoprávní úřad posoudil rozsah a úplnost předložených podkladů a konstatuje, že lze na základě 
těchto podkladů záplavové území, včetně aktivní zóny, stanovit v požadovaném úseku ř. km 73,40 
do ř. km 75,65.  
 
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. o)  zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní 
zákon), na návrh správce vodního toku Povodí Ohře státní podnik Chomutov (IČ 70889988), 
v souladu s ustanovením § 66 vodního zákona  
 

stanovuje záplavové území 
významného vodního toku Ploučnice  

v ř. km 73,40 až 75,65  
včetně stanovení aktivní zóny v celé délce uváděného úseku. 

 
 



KULK 23399/2010 

Nedílnou součástí tohoto stanovení jsou 2 grafické přílohy  – mapy stanoveného záplavového území 
v měřítku 1 : 5 000. 
Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona – omezení 
v záplavových územích. 
Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu 
vodoprávního úřadu dle § 17 odstavec 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není 
dotčeno. 
Na stanovení záplavového území se dle § 66 odstavec 7 vodního zákona nevztahuje správní řád. 
Stanovení záplavového území je zhodnocení technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je 
administrativní ohraničení určitého území, kde je nutné bránit výstavbě ke snížení rizika ohrožení 
lidských životů, zdraví a vzniku majetkových škod při průchodu velkých vod. 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 Ing. Jaroslava Janečková 
 vedoucí odboru životního prostředí  
 a zemědělství 

 
 
 
 
 
 
Obdrží 
Rozdělovník: 
1. Povodí Ohře s.p. Chomutov  + potvrzená dokumentace záplavového území (paré č.7) 
2. MŽP + mapové podklady + disketa 
3. Městský úřad  Česká Lípa – OŽP - vodoprávní úřad + mapové podklady + disketa  
4. Městský úřad Mimoň – stavební úřad + mapové podklady + disketa 
 
 
Na vědomí: 
Povodí Ohře s.p., závod Terezín 
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