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Praha: 26. 5. 2022  

Dle rozdělovníku 

 

 

Číslo jednací: 065458/2022/KUSK 

Spisová značka: SZ_114023/2021/KUSK/28 

Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková 

Značka: OŽP/ZiG 

 

Veřejná vyhláška 
Opatření obecné povahy o stanovení  a změně záplavového 

území vodního toku Šembera, ř. km 2,745 – 17,028 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 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“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními 

§ 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 a mění dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona záplavové 
území významného vodního toku Šembera,  

IDVT 10100173, v ř. km 2,745 – 17,028 
k. ú. Kostelní Lhota, Sadská, Třebestovice, Milčice u Peček, Velké Chvalovice, Poříčany, 

Klučov u Českého Brodu, Lstiboř, Liblice u Českého Brodu, Český Brod 

II. stanovuje a mění dle § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona 
v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen 

„AZZÚ“) 

Tímto opatřením obecné povahy se se mění aktuální stanovení záplavového území vodního 

toku Šembera, č. j. 030255/2019/KUSK ze dne 26. 2. 2019 pro ř. km 0,000 – 8,524 Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku 

Šembera, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové „Popis zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území 

ŠEMBERA, Poříčany – Český Brod (ř.km 2,745 – 17,028)“ z 30. 11. 2019 (mapy rizik) a 

31. 7. 2021, jehož zpracovatelem je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 a Povodí Labe, s. p., upraveného dle 

sdělení k připomínkách Povodí Labe, s. p. ze dne 3. 2. 2022, č. j. PLa/2022/004700 (na 

Krajském úřadě zaevidováno pod č. j. 019710/2022/KUSK dne 8. 2. 2022). 

Rozsah záplavových území je zakreslen do Základní mapy České republiky 1 : 10 000. 

Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čárami a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou 

nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou k dispozici na webových stránkách 

Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady 
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návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Šembera“ nebo přímo pod 

následujícím odkazem:  

Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Šembera - Vodní 

hospodářství | Životní prostředí (kr-stredocesky.cz) 

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s  touto vyhláškou a daty 

GIS k dispozici v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“ a 

dostupné v mapové aplikaci PVKÚK zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/ 

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.  

Odůvodnění 

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „Krajský úřad“) dne 14. 9. 2021 navrhl státní podnik Povodí Labe jako správce 

významného vodního toku Šembera stanovení a změnu záplavového území tohoto vodního 

toku. Povodím Labe, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 9. 9. 2021, č. j. 

PLa/2021/0108337, 2 paré dokumentace v listinné podobě (průvodní zpráva, hydrologické 

údaje povrchových vod, psaný podélný profil, mapa záplavových území včetně aktivní zóny), 

jedno paré dokumentace v listinné podobě v rozsahu průvodní zpráva, psaný podélný profil, 

mapa záplavových území včetně aktivní zóny a jedno vyhotovení digitální podoby návrhu na 

CD. 

Aktualizace záplavového území byla zpracována za účelem zpřesnění výšek hladin a rozsahu 

rozlivů záplavových čar včetně rozsahu aktivní zóny záplavového území z důvodu zohlednění 

aktuálních hydrogeologických dat a aktuálního geodetického zaměření. Uvedené důvody 

mohou zapříčinit významné lokální zvětšení či zmenšení rozlivu, případně změny výšek 

hladin v porovnání s dosud platným stanovením záplavového území. 

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou 

změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 121430/2021/KUSK ze dne 1. 10. 2021. Ve 

stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku vodoprávního úřadu Městského úřadu 

Český Brod ze dne 13. 10. 2021 a připomínku města Český Brod ze dne 15. 10. 2021, které 

předal dopisem č. j. 134610/2021/KUSK ze dne 29. 10. 2021 Povodí Labe, s. p., 

k vypořádání. 

Dne 25. 11. 2021 Krajský úřad obdržel pod č. j. 146677/2021/KUSK Sdělení Povodí Labe, 

s. p., k podaným připomínkám (písemnost ze dne 25. 11. 2021, č. j. PLa2021/051006). Níže 

Krajský úřad postupně uvede jednotlivé připomínky a jejich vypořádání. 

1) Připomínka Městského úřadu Český Brod ze dne 13. 10. 2021  

Při projednání tohoto návrhu byla vznesena připomínka od radního města v tomto 

znění: „v území které důvěrně znám (OC Pila, Kik, V+T mat) jsou čáry stanoveny 

nesprávně (např. bude-li voda při Q100 na jihozápadním rohu Kiku, tak V+T mat bude 

cca 60 cm pod vodou, ale dle plánu je v pohodě na suchu)“. Jedná se o pozemek č. st. 

2320 (jihozápadní roh Kiku) a pozemek parc. č. st. 1254 (V+T mat). Dále 

upozorňujeme, že na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje jsou v 

Dokumentech ke stažení – Šembera – ZÚ (Český Brod – Poříčany – mapa - tyto mapové 

podklady staré a neaktuální.  

2) Připomínka města Český Brod ze dne 15. 10. 2021  

Vážení, rada města Český Brod na jednání dne 13. 10. 2021 projednala Váš dopis ze 

dne 1. 10. 2021, ve kterém nás žádáte o vyjádření k návrhu opatření obecné povahy ke 

stanovení změny záplavového území vodního toku Šembera ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení tohoto dopisu. 

Sděluji, že rada města usnesením č. 468/2021 vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. 

Důvodem tohoto postoje je nesoulad návrhu záplavového území s místními podmínkami 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-sembera
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-sembera
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/
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a reálnými výškovými poměry dotčeného území. Na jednání rady města byl vysloven 

názor, že stanovený návrh záplavového území vychází ze starších mapových podkladů, 

které dostatečně nereflektují stavební a další změny v dotčeném území. 

a) Vypořádání připomínek Povodím Labe, s. p. 
Předložená dokumentace návrhu na stanovení záplavového území včetně aktivní zóny 

záplavového území toku Šembera je zpracována v souladu s vyhláškou MŽP č. 79/2018 Sb. 

„Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a 

jejich dokumentace“ dle nejnovějších dostupných podkladů k datu vyhotovení studie ZÚ. 

Rozsah záplavového území je výsledná průsečnice digitálního modelu terénu a vypočteného 

digitálního modelu hladiny. Mapové (rastrové) listy ZABAGED jsou v souladu s uvedenou 

vyhláškou pouze podkladem pro zobrazení záplavového území, čar rozlivů a aktivní zóny 

záplavového území, tj. na rozsah ZÚ a AZZÚ nemají vliv. 

Uvedené stavební pozemky č. 2320 a 1254 v k. ú. Český Brod jsou dle studie oba situovány 

z části v záplavovém území Q100 (nikoliv tedy zcela v ZÚ resp. mimo ZÚ). Jelikož tato 

námitka nebyla doložena argumenty nutnými pro prověření rozsahu ZÚ Q100 (geodetické 

zaměření, oponentní studie, atd.), ponecháváme návrh ZÚ včetně AZZÚ beze změny. 

b) Vyjádření Krajského úřadu 
Připomínkám nebylo vyhověno, viz výše vypořádání Povodí Labe, s. p. Krajský úřad se 

ztotožňuje s vyjádřením Povodí Labe, s. p., popsaný postup je v souladu s Metodickým 

pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k výkladu některých 

ustanovení vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 

stanovování záplavových území a jejich dokumentace ze dne 15. 4. 2021 

(https://www.mzp.cz/cz/zaplavova_uzemi_pokyn) (dále jen „Metodický pokyn“).  

Co se týče připomínky k neaktuálnosti zveřejněných podkladů, bylo Krajským úřadem 

zjištěno, že jsou tím myšleny podkladové základní mapy, které byly použity pro vykreslení 

záplavového území (jsou na nich např. vyznačena kalová pole cukrovaru Český Brod, která 

jsou již dávno odstraněna). S upozorněním na tuto problematiku Krajský úřad připomínky 

předával Povodí Labe, s. p., a to konstatovalo, že rastrové mapové listy jsou v souladu s 

vyhláškou pouze podkladem pro zobrazení záplavového území, čar rozlivů a aktivní zóny 

záplavového území, tj. na rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny nemají vliv. Dle 

výše zmíněného je patrné, že Krajský úřad na svých stránkách vyvěsil aktuální mapy 

vyhotovené k projednání záplavového území. 

Krajský úřad po vypořádání došlých připomínek při projednání s dotčenými orgány následně 

v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 2. 12. 2021 pod č. j. 

148596/2021/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách 

obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a 

zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce 

Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval 

informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti 

nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny, 

může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.  

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínky vodoprávního úřadu Městského úřadu 

Český Brod ze dne 21. 12. 2021 s pěti přílohami osahujícími geodetické zaměření (OC Pila, 

KiK) a dá se říct že se jednalo o doplnění výše jmenovaných připomínek. Krajský úřad tuto 

připomínku předal dne 26. 1. 2022 Povodí Labe, s. p. písemností č. j. 012660/2022/KUSK 

k vypořádání. 

Dne 8. 2. 2022 Krajský úřad obdržel sdělení k předaným připomínkám Povodí Labe, s. p., a to 

v dopise ze dne 3. 2. 2022, č. j. PLa/2022/004700, ve kterém je uvedeno: 

„Dne 26. 1. 2022 jsme obdrželi dopisem čj. 012660/2022/KUSK žádost Krajského úřadu 

Středočeského kraje o vyjádření k připomínce Městského úřadu Český Brod týkající se 

záplavového území toku Šembera v lokalitě stavebních pozemků č. 1254 a 2320 v k. ú. Český 

Brod. Součástí žádosti bylo též geodetické zaměření v lokalitě OC Pila a objektu KiK. 

https://www.mzp.cz/cz/zaplavova_uzemi_pokyn
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K tomuto sdělujeme: 

Geodetické zaměření lokality obchodního centra Pila se nachází mimo záplavové území Q100. 

Geodetické zaměření objektu KiK (stavební pozemek č. 2320) bylo prověřeno a porovnáno s 

podkladem studie záplavového území, kterým je digitální model terénu DMR5g. 

Po porovnání s doloženým zaměřením sdělujeme, že niveleta terénu je v místě objektu KiK 

(stavební pozemek č. 2320) nad hladinou průtoku Q100. V této lokalitě byla zároveň opravena 

zřejmá nesprávnost záplavového území na stavebním pozemku č. 1254 v k. ú. Český Brod 

(V+T mat). 

Na základě tohoto faktu v uvedené lokalitě upravujeme rozsah čáry rozlivu Q100. Ostatní 

skutečnosti jsou ponechány beze změny.“ 

Vzhledem k tomu, že došlo k výše popsané změně návrhu záplavového území, Krajský úřad 

přistoupil k novému projednání upraveného návrhu a upravený návrh projednal s dotčenými 

orgány v písemnosti č. j. 025994/2022/KUSK ze dne 23. 2. 2022. Ve stanovené lhůtě Krajský 

úřad obdržel připomínku obce Kotelní Lhota ze dne 9. 3. 2022, kterou předal dne 17. 3. 2022 

dopisem č. j. 035507/2022/KUSK navrhovateli k vypořádání.  

Dne 4. 4. 2022 Krajský úřad obdržel pod č. j. 042146/2022/KUSK Sdělení Povodí Labe, s. p., 

k podaným připomínkám (písemnost ze dne 30. 3. 2022, č. j. PLa/2022/013853). Níže Krajský 

úřad zveřejňuje podanou připomínku a způsob jejího vypořádání. 

1) Připomínka obce Kostelní Lhota ze dne 9. 3. 2022  

Na základě dopisu ze dne 23. 2. 2022 ve věci projednání návrhu záplavového území 

vodního toku Šembery Vám sdělujeme následující. 

Naše obec nesouhlasí s vymezeným záplavovým územím na území obce Kostelní Lhota. 

Na základě výpovědí místních obyvatel a pamětníků je nemožné, aby uvedené propočty 

reflektovaly skutečný stav věci. Dle historických záznamů a zkušeností nikdy nebyla 

zaznamenán rozlivová vlna v parametrech Q500, Q100, ale hlavně především ani pro Q20 

a Q5. Zejména u posledně jmenované hodnoty je vymezení pochybné vzhledem 

k historické paměti. 

Uvedené parametry jsou značným limitem pro budoucí potencionální rozvoj obce a 

představují nepříjemná omezení. 

Domníváme se, že matematická měření nejen že neodpovídají přesnému vymezení 

záplavové zóny, ale jsou hlavně značně nepřesná a zavádějící. V konečném důsledku 

pal pro jednotlivé obce spíše škodlivé. Vycházet by se mělo především z dat 

zaznamenaných historických povodní předchozích let (viz např. rok 2013), 

zpracovaných povodňových zpráv a místních znalostí. 

a) Vypořádání připomínky Povodím Labe, s. p. 
Předložená dokumentace návrhu na stanovení záplavového území včetně aktivní zóny 

záplavového území toku Šembera je zpracována v souladu s vyhláškou MŽP č. 79/2018 Sb., 

způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 

dokumentace, dle nejnovějších dostupných podkladů k datu vyhotovení studie ZÚ.  Dle 

vyhlášky č. 79 § 4 odst. 1 písm. a) musí být pro výpočet použity standardní hydrologické 

údaje dodané výhradně ČHMÚ. Vámi uvedené podklady (historické povodně, povodňové 

zprávy, místní znalosti) jsou poté využity jako další doplňující podklady k výpočtu pokud 

jsou k dispozici (§ 4 odst. 1 písm. g) a h)). Z hlediska omezení (zemezení) výstavby a 

rozvoje obce je směrodatná především tzv. aktivní zóna záplavového území. Ta je na území 

obce pouze v korytě toku Šembera. 

Jelikož tato námitka nebyla doložena argumenty nutnými pro prověření rozsahu ZÚ včetně 

AZZ (geodetické zaměření, oponentní studie, atd.), ponecháváme návrhu ZÚ včetně AZZÚ 

beze změny. 

b) Vyjádření Krajského úřadu. 
Připomínce nebylo vyhověno, viz výše vypořádání Povodí Labe, s. p. Krajský úřad 

k připomínce uvádí že návrh záplavového území je teoretickým výpočtem a odhadem 
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průběhu povodně. Nejedná se o dokumentaci skutečného průchodu konkrétní povodně 

(ta může být vždy ovlivněna několika různými proměnnými), což potvrzuje i 

ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona, dle kterého jsou záplavová území 

administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Sám vodní zákon používá termín „mohou“ být zaplavena, což 

znamená, že při povodni také zaplavena být nemusí. 

Návrh na stanovení nebo změnu záplavového území se zpracovává postupem, který 

stanovilo Ministerstvo životního prostředí, zmocněné ustanovením § 66 odst. 3 

vodního zákona, ve vyhlášce. Vodoprávnímu úřadu se k projednání a schválení 

předkládá návrh v rozsahu vymezeném v ustanovení § 7 vyhlášky. Vodoprávní úřad 

tak fakticky nemá možnost zkontrolovat všechny náležitosti návrhu a jeho správnost, 

nemá na to softwarové vybavení ani odbornost. Vodoprávní úřad se tak musí v tomto 

ohledu spolehnout na tvrzení překládaná navrhovatelem. Projednávaný návrh 

obsahuje všechny povinné náležitosti dle ustanovení § 7 vyhlášky a jak je zmíněno 

výše, navrhovatel na základě podané připomínky neshledal důvod pro úpravu návrhu. 

Záplavová území se stanovují ve veřejném zájmu, v účelu vodního zákona v § 1 je 

jmenováno, že účelem zákona je vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní. Ochraně před povodněmi je pak věnována hlava IX. vodního zákona. 

Stanovení záplavových území se řadí dle § 65 odst. 2 písm. a) mezi přípravná 

povodňová opatření. Je možné, že návrhem dojde k omezení činností v dotčených 

obcích a omezení vlastníků pozemků, ale toto není důvod pro nestanovení 

záplavového území, neboť je veřejným zájmem snížit povodňová rizika. 

Po opakovaném projednání návrhu s dotčenými orgány a vypořádání připomínek Krajský úřad 

přistoupil v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu k další fázi projednání 

návrhu a vyvěsil dne 8. 4. 2022 pod č. j. 044460/2022/KUSK návrh opatření obecné povahy 

na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů 

se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených 

obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, 

ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou 

předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné 

připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského 

úřadu.  

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad neobdržel žádné připomínky a tak Krajský úřad přistoupil 

k vydání opatření obecné povahy o stanovení předmětného záplavového území. 

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách 

Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá 

opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí 

a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s 

příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno 

vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě. 

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních 

faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území. 

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný 

děj je popisován matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů 

a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých 

k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. 

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění 

topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních 

modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku. 

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního 

zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad 

(nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona). 
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Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Labe, s. p.,  

a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní 

lze nahlížet.  

Poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat 

opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 

odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. 

 

Ing. Gabriela Zíková 

oprávněná úřední osoba 

odborný referent 

 

Datum vyvěšení oznámení:   

 

Datum sejmutí oznámení: 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby: 

 

 

Přílohy: 

Mapa záplavového území pro Q5, Q20, Q100, Q500 a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 a příslušná 

dokumentace na CD 

 

 

  



č. j. 065458/2022/KUSK strana 7 / 7 

Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257 280 217    fax: 257 280 203   zikovag@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

Rozdělovník 

a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce (bez příloh): 

1. Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská, IDDS: 6rpbqqp 

2. Sadská, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská, IDDS: trubtz7 

3. Třebestovice, Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská, IDDS: idybgsv 

4. Milčice, Milčice 32, 289 11 Pečky, IDDS: gqmatgy 

5. Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky, IDDS: 8zwbr8t 

6. Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany, IDDS: 8sbbj82 

7. Klučov, Klučov 114, 282 01 Český Brod, IDDS: wjybntv 

8. Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IDDS: jgqbsve 

 

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy 

vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se 

týká, v případě potřeby i jiným obvyklým způsobem.  

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí opatření obecné 

povahy zpět Krajskému úřadu. 

b) Na vědomí (bez příloh): 

9. Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2 

10. Ministerstvu životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Dotčeným vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností (bez příloh): 

11. Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IDDS: 

86abcbd 

12. Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IDDS: 9kkbs46 

13. Městský úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IDDS: jgqbsve 

c) Po nabytí účinnosti společně s vyznačením data nabytí účinnosti a s příslušnou 

dokumentací v elektronické podobě a pro navrhovatele jedno vyhotovení dokumentace s 

vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě 

14. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

15. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové 

Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování: 

16. Městský úřad Sadská, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská, IDDS: trubtz7 

17. Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky, IDDS: 8zwbr8t 

18. Městský úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IDDS: jgqbsve 
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