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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území
vodního toku Škvorecký potok, ř. km 0,000 – 5,000
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s
ustanoveními § 66 odst. 7 a 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále
jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu
I. stanovuje dle § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území vodního toku Škvorecký
potok, ř. km 0,000 – 5,000, IDVT: 10185587 v katastrálním území Škvorec a v katastrálním
území Úvaly u Prahy
II. stanovuje dle § 66 odst. 2 vodního zákona v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového
území (dále jen „AZZÚ“)
Rozsah záplavového území navrhl správce vodního toku Škvorecký potok, Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Zpracovatelem
studie záplavového území je společnost DHI, a. s., Na Vrších 1490/5, Vršovice (Praha 10), 100
00 Praha, IČO: 64948200.
Součástí návrhu záplavového území jsou mapové podklady v měřítku 1 : 5 000.
Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čárami a AZZÚ jsou nedílnou součástí výše
uvedeného návrhu a jsou k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Brandýs nad
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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Labem – Stará Boleslav www.brandysko.cz v sekci „Městský úřad – Odbory – Odbor
životního prostředí - Aktuálně“ nebo přímo pod následujícím odkazem:
https://www.brandysko.cz/aktualne/d-26190/p1=27837
Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku,
které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.
Do podkladů pro stanovení záplavového území v tištěné podobě je možno nahlédnout
v úředních dnech (Po, St 8:00-17:00) na odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem (3. patro, kancelář 3B01).

Odůvodnění
Dne 28. 2. 2022 byl na Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav podán návrh
Povodí Labe, stání podnik na stanovení záplavového území vodního toku Škvoreckého
potoka. Odbor životního prostředí návrh projednal s dotčenými orgány v písemnosti č. j.
MÚBNLSB-OŽP-23143/2022-BUCJA ze dne 17. 6. 2022. Ve stanoveném termínu odbor
životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, neobdržel žádné námitky ani
připomínky.
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že
nebude konáno veřejné jednání. Kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
navrženým záplavovým územím přímo dotčeny, může u Městského úřadu Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu na úřední desce.
Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko - přírodních
faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.
Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního
zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Bucková, v. r.
Vedoucí oddělení vodního hospodářství
a ochrany prostředí

Rozdělovník
Doručí se
a) Obci (Městu):
1. Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec
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2. Město Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
b) Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování:
3. Městský úřad Úvaly, stavební úřad, Riegerova 897, 250 82 Úvaly
4. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
Na vědomí:
5. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené obecní úřady měst a obcí, na jejichž katastrálním území se záplavové území a
aktivní zóna záplavového území stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu
15 dní na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět na adresu
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

3

