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Právní východiska
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
o § 2 pojmy
o § 26 - § 28 ÚAP
o § 31 - § 35 PÚR
o § 36 - § 42 zásady územního rozvoje
o § 43 - § 50 územní plán a dále § 188 a § 188a
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č.458/2012 Sb.
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
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Právní východiska
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části
Plánu hlavních povodí České republiky.
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve
znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavových území.
• Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění
pozdějších předpisů.
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Právní východiska

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní
politiky
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
• Nařízení Rady 793/93/EHS k hodnocení rizik
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Pojmy
Stavební zákon ustanovení § 2 odst. 1
o písm. k), č. 2 veřejná infrastruktura pozemky,
stavby, zařízení vztahující se k technické
infrastruktuře zahrnuje mimo jiné stavby ke
snižování ohrožení území živelní nebo jinou
pohromou.
o písm. j) veřejně prospěšná stavba je stavba
veřejné infrastruktury určená k rozvoji nebo
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená
ve vydané územně plánovací dokumentaci.
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Pojmy
Stavební zákon (SZ) ustanovení § 2 odst. 1
o písm. m) veřejně prospěšné opatření
nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení
území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního,
kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve
vydané územně plánovací dokumentaci.
Veřejně prospěšná stavba a veřejně prospěšné
opatření dle ustanovení § 170 SZ vymezené ve
vydané územně plánovací dokumentaci mohou mít
omezená práva, a to pro účely vyvlastnění.
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Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) pořizují úřady územního
plánování pro celé území ČR ve dvojí podrobnosti (§ 26 - § 29
stavebního zákona):
• Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností
(ÚAPo)
• Územně analytické podklady krajů (ÚAPk)
Náležitosti obsahu ÚAP vyplývá z vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 458/2012 Sb., § 4 a § 5 a Příloha č. 1 část A a část B –
stanovené sledované jevy vztahující se k údajům o území.
Příloha č. 2 a její 3 oddíly – stanovení postupu k poskytování údajů
pro poskytovatele vč. aktualizace dat.
Příloha č. 3 – doklad o projednání ÚAP.
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Územně analytické podklady
Územně analytické podklady dle ustanovení
§ 26 stavebního zákona obsahují:
Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot,
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejného zájmu
vyplývajících z právních předpisů nebo z vlastností území
(dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn
v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje
území a určení problémů k řešení v územně plánovací
dokumentaci.
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Územně analytické podklady
Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor
udržitelného rozvoje území – Příloha č. 1 část A vyhlášky
č.500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
----------------------------------------------------------------------------Číslo Sledovaný jev
----------------------------------------------------------------------------50. záplavové území
51. aktivní zóna záplavového území
52. území určené k rozlivům povodní
53. území zvláštní povodně pod vodním dílem
54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany
55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně OP
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Územně analytické podklady
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
Zákon o vodách, § 28a Území chráněná pro akumulaci
povrchových vod.
Generel je podkladem pro PÚR ČR – čl. 167 a
územně plánovací dokumentace (tj. zásady územního rozvoje,
územní plány) a dále pro územně analytické podklady –
sledovaný jev č. 118 (jiné záměry).
Pracovní návrh zahrnoval 69 lokalit, které jsou již zapracovány
anebo se zapracovávají do zásad územního rozvoje krajů a měly
by být zohledňovány v územních plánech.
Konečný stav pro dlouhodobé územní hájení výhledových
nádrží činí 65 lokalit.
Dokument byl přijat v září 2011 MZe a MŽP – Protokol o pořízení
Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod
a základních zásad využití těchto území.
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Územně analytické podklady
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2011, http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf
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Územně analytické podklady
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Územní ochrana
pro vodní nádrž Spálov
Přehledná mapa
Vazba na PÚR ČR 2008,
čl. (143) E4b – elektrárna Blahutovice

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2011,
http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___
vc._protokolu.pdf
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Územně analytické podklady
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Územní ochrana
pro vodní nádrž Spálov
Evidenční list
Vazba na PÚR ČR 2008,
čl. (143) E4b – elektrárna Blahutovice

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2011,
http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___
vc._protokolu.pdf
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ÚAPo Veselí nad Moravou 2012 – výkres limitů využití území
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16
ÚAPo Veselí nad Moravou 2012 – detail výkresu limitů využití území

ÚAPo Veselí nad Moravou 2012 – výkres záměrů na provedení změn v území
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Limity
Internetová prezentace ÚÚR
Vladimír Hyvnar a kol., Limity využití území,
ÚÚR a MMR, Brno, 2007, 3. vydání
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-aknihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/4-120120630.pdf

• Kapitola 3. Technická infrastruktura
– 3.8 Péče o vodní toky
• Kapitola 4. Vytváření a ochrana zdravých a
bezpečných životních podmínek
– 4.1 Ochrana podzemních a povrchových vod
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Limity

Limity vztahující se k péči o vodní toky:
3.8.101 Užívání pozemků podél koryta
vodního toku
3.8.102 Ochrana vodních toků a jejich
koryt
3.8.103 Hydrologické údaje povrchových
vod
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Limity
Limity vztahující se k ochraně kvality a zdravotní
nezávadnosti podzemních a povrchových vod:
4.1.101 Přípustné stupně znečištění povrchových vod
4.1.102 Přípustná míra znečištění odpadních vod,
vypouštěných do povrchových vod
4.1.103 Přípustná míra znečištění odpadních vod,
vypouštěných do podzemních vod
4.1.104 Nejvyšší přípustné znečištění vod
vypouštěných do veřejné kanalizace
4.1.105 Ochrana vod před závadnými látkami
4.1.106 Ochrana povrchových vod vhodných pro život
původních druhů ryb
4.1.109 Koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě
4.1.110 Umělá koupaliště a sauny
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Limity
Limity vztahující se k ochraně vodních zdrojů:
4.1.107 Vhodnost vodního zdroje za účelem úpravy na

vodu pitnou
4.1.108 Zdroj pitné vody pro rekreační chaty
4.1.111 Ochranná pásma vodních zdrojů
4.1.112 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a
zdrojů minerálních vod stolních
4.1.113 Zranitelné oblasti
4.1.114 Využití území ve vyhlášených chráněných
oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV)
4.1.116 Výhledové přírodní zdroje podzemních vod
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Limity
Limity vztahující se k ochraně před
povodněmi:
4.1.117 Záplavové území
4.1.118 Odtokové podmínky ve vodních tocích
při povodni – území určená k rozlivům
4.1.119 Zvláštní povodeň
4.1.120 Souhlas vodoprávního úřadu
4.1.121 Povodňové riziko
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Limity
Jednotná osnova limitu:
Název limitu
Objekt limitování
Důvody limitování
Ukazatele a číselné hodnoty
Právní předpisy
Evropské předpisy
Souvisící předpisy
Doplňující poznámky
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Limity
3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA
VODNÍHO TOKU
Objekt limitování
Využití pozemků sousedících s korytem vodního toku.
Důvody limitování
Zabezpečení výkonu správy vodního toku jejich správci.
Vyjádření limitu
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního
toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím
projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku.
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Limity
Ukazatele a číselné hodnoty
a) U vodních toků, které jsou vodními cestami
dopravně významnými, lze užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku nejvýše
v šířce do 10 m od břehové čáry.
b) U ostatních významných vodních toků jiných
než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m
od břehové čáry.
c) U drobných vodních toků lze užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku nejvýše
v šířce do 6 m od břehové čáry.
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Limity
Právní předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 49.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
§ 10.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků, § 4 a § 5, § 7 až § 9 a § 10.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., § 9 odst. 1 písm. h.
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Limity

Doplňující poznámky
Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a
na nezbytně nutnou dobu stanovit k užívání i větší šířku
pozemku při vodním toku než jak je uvedeno v odstavci
„Ukazatele a číselné hodnoty“.

Limit typu A
Stav k 30.6.2012
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Limity
3.8.102 OCHRANA VODNÍCH TOKŮ A JEJICH KORYT
Ukazatele a číselné hodnoty
Hlavní technické parametry návrhu úpravy vodního toku se stanoví
technickoekonomickým a ekologickým rozborem (porovnáním všech
účinků), se zřetelem zejména na návrhový průtok pro kapacitu koryta
(pro celé koryto a pro jeho jednotlivé části) dle následujících údajů
z TNV 75 2103 Úpravy řek:
Druh pozemků přilehlých ke korytu vodního toku/Návrhový
průtok
Historická centra měst, historická zástavba
≥ Q100
Souvislá zástavba, průmyslový areál,
významné liniové stavby a objekty
≥ Q50
Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba
a souvislá chatová zástavba
≥ Q20
Velmi cenná půda jako sady, chmelnice apod.
≥ Q20
Orná půda (podle její bonity)
Q5 až Q20
Louky, lesy
Q30denní až Q1
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Limity
3.8.103 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD
Ukazatele a číselné hodnoty
Standardní hydrologické údaje jsou údaje poskytované pro
libovolný profil v síti vodních toků a to:
a) základní hydrologické údaje: plocha povodí A [km2], dlouhodobá
průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm], dlouhodobý
průměrný průtok Qa [m3/s], M - denní průtoky QMd [m3/s,] nebo
p-procentní denní průtoky Qp%d, N-leté (max. např. Q100), průtoky
QN [m3/s],
b) dlouhodobé průměrné průtoky určitých měsíců nebo
hydrologických sezónních období,
c) funkce překročení průměrných měsíčních, sezónních a ročních
průtoků za víceleté období,
d) reálné nebo odvozené řady průměrných měsíčních, sezónních a
ročních průtoků,
e) N-leté povodňové vlny neovlivněné vodními díly.
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Limity = jev č. 50 a 51 ÚAPo
4.1.117 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Objekt limitování
Stanovená záplavová území a jejich aktivní zóny.
Důvody limitování
Omezení při využití záplavových území a zákazy v jejich aktivních
zónách pro umisťování a povolování staveb.
Vyjádření limitu
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je
povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Ten může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit
takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí
povodí. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle
územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v
dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce
vodního toku aktivní zónu záplavového území podle
nebezpečnosti povodňových průtoků.
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Limity
Ukazatele a číselné hodnoty
Záplavová čára – křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se
zemským povrchem při zaplavení území povodní.
Záplavové území – území vymezené návrhovou záplavovou čárou.
Záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně –
území, které je vymezeno záplavovou čárou, odpovídající nejvyšší
historicky zaznamenané a dokumentované hladině vody při přirozené
povodni.
Aktivní zóna záplavového území – území v zastavěných územích
obcí a v zastavitelných plochách podle územních plánů,
jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku,
a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.
Periodicita povodně 5, 20 a 100 let – výskyt povodně, který je
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.
Inundační území – území přilehlé k vodnímu toku, které je
zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku.
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Limity = jev č. 52 ÚAPo
4.1.118 ÚZEMÍ URČENÁ K ŘÍZENÝM ROZLIVŮM POVODNÍ
Důvody limitování
Ochrana před povodněmi, předcházení a zamezení škod při
povodních na životech a majetku občanů, společnosti a životním
prostředí.
Vyjádření limitu
Za území určená k řízeným rozlivům povodní se považují pozemky
nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod
veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi, k nimž
bylo omezeno vlastnické právo dohodou nebo postupem podle § 55a
vodního zákona.
Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně
prospěšných staveb na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo
omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.
Doplňující poznámky
Realizace veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi
v rámci území určených k rozlivům povodní podléhá povolení
příslušného vodoprávního úřadu.
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Limity = jev č. 53 ÚAPo
4.1.119 ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ
Vyjádření limitu
Povodeň způsobená jinými vlivy zejména poruchou vodního díla,
která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením
kritické situace na vodním díle – zvláštní povodeň (zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách).
Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou nebo havárií
(protržení hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího
vodu (dále jen vodní dílo), nebo nouzovým řešením kritické situace
na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové
situace) na území pod vodním dílem (metodický pokyn MŽP
č. 14/2005).
Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený
zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí
se jejich rozsah v krizovém plánu. Pro jeho pořízení platí zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Limity
Doplňující poznámky
Plán ochrany pod vodním dílem před zvláštní povodní (dále jen
„Plán“) – je operačním plánem, respektive souborem dokumentů,
které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o
možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním díle,
vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do
mapových podkladů, možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění
včetně aktivizace povodňových a krizových orgánů, přípravu a
organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových
záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se
zpracovává pro území ohrožené zvláštní povodní vybraným vodním
dílem jako samostatný dokument.
V rámci požadavku civilní ochrany k územním plánům obce, a to
na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu
zadání územního plánu obce, se v rozsahu předaných podkladů
zapracuje do textové a grafické části tohoto dokumentu návrh
ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem
průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
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Limity = jev č. 51 ÚAPo
4.1.121 POVODŇOVÉ RIZIKO
Důvody limitování
Racionalizace využívání území ohrožených povodňovým nebezpečím
v zájmu zvládání možných povodňových rizik s cílem dosáhnout
trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní.
Vyjádření limitu
Omezování a zákazy umisťování, příp. rozšiřování takových aktivit
v ohrožených územích, kde byla vyhodnocena nepřijatelná míra
povodňových rizik nebo by mohlo docházet ke zvyšování
povodňových rizik.
V případě, že výstavba je v konkrétních podmínkách ohrožených
území podmíněně přijatelná, lze omezení vyjádřit zpřísněnými
stavebně technickými podmínkami pro takovou výstavbu, jimiž se
dosáhne úrovně přijatelného povodňového rizika.
Základním podkladem jsou mapy povodňových rizik, které jsou
pořizovány v oblastech s významným povodňovým rizikem na
podkladu map povodňového nebezpečí.
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Limity
Ukazatele a číselné hodnoty
Stanovení potenciálních povodňových rizik souvisí s mírou ohrožení
území povodňovým nebezpečím. Ohrožení se vyjadřuje hodnotou
v rozmezí 4 (vysoké) až 1 (reziduální) a v mapách ohrožení a rizik
škálou čtyř barev uvedeno v tabulce 1. Postupy jsou uvedeny
v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
(Věstník MŽP, červen 2011).
Klasifikace zájmového území podle míry povodňového ohrožení (tab.
1) nenahrazuje funkci aktivní zóny (vymezené dle vyhlášky MŽP
č. 236/2002 Sb.), jakožto platného legislativního nástroje pro regulaci
funkčního využití záplavového území dle zákona č. 254/2001 Sb.,
zejména ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Vymezení aktivní zóny
záplavového území je rozhodujícím a podmiňujícím faktorem pro
rozhodnutí o možném funkčním využití území z hlediska
zabezpečení jeho dostatečné průtočnosti. Tabulka 1 má charakter
doporučení možného způsobu využití území ve vztahu k povodňovým
rizikům.
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Limity

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 2011
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Politika územního rozvoje ČR 2008
2 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a

obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.)
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
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Politika územního rozvoje ČR 2008

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.
MMR:
http://www.mmr.cz/getmedia/e3d9f1b8-0aba-4985-97c40159b4e8a1ec/politika-rozvoje_cr_2008_brozura.pdf

ÚÚR:
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/plneznen
i/pur-cr-2008-2009/pur-cr-2008-cz.pdf
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Politika územního rozvoje ČR 2008
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
Tento oborový dokument pořízený MZe v dohodě s MŽP byl zohledněn ve
strategickém dokumentu
Politika územního rozvoje České republiky 2008, MMR a ÚÚR, Brno
Zdroj: http://www.mmr.cz/getdoc/873d1a09-3b9d-4a12-9924-e42eb641a0ad/III--Navrh-PUR-CR-2008

Vodní hospodářství
Čl. (167) LAPV (Lokality pro akumulaci povrchových vod)
Vymezení:
Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových
vod.
Důvody vymezení:
Územní ochrana LAPV pro případné řešení dopadů klimatické změny, především
pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, v dlouhodobém horizontu
(v příštích 50 až 100 letech).
Kritéria pro rozhodování o změnách v území:
Zajištění dlouhodobé územní ochrany LAPV před jinými aktivitami, které by mohly
ztížit nebo znemožnit jejich budoucí využití pro tento účel na základě Generelu
území chráněných pro akumulaci povrchových vod.
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
Pořídit generel LAPV včetně základních zásad využití těchto území.
Zodpovídá: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
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Plány povodí a ÚPD
Mezinárodní plány oblastí povodí Labe, Odry, Dunaje

Zdroj: Analýza povodí Dunaje, 2004
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/D2ABB6F385B21308C125719C00312E32/$file/icpdr-ce-korektura_final_2.pdf
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Plány povodí a ÚPD
Mezinárodní plány oblastí povodí Labe, Odry, Dunaje a
mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik
Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo
životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci
s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady.
Tyto plány schvaluje vláda ČR.
Dále z vodního zákona vyplývá:
• hodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí
s významným povodňovým rizikem – provedení
do 22. 12. 2011;
• mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik –
dokončení do 22. 12. 2013;
• národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik
– schválení nejpozději do 22. 12. 2015.
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Plány povodí a ÚPD
Hlavní
povodí v ČR
.

Zdroj: Plán hlavních povodí České republiky, MZe a MŽP, Praha, 2007
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/plany-povodi-pro-1-obdobi/plan-hlavnich-povodi-cr/
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Plány povodí a ÚPD
Plán hlavních povodí České republiky (dále PHP), který byl
schválen usnesením vlády ČR č. 562 dne 23. května 2007. Tento
strategický dokument vztahující se k mezinárodním oblastem povodí
má závaznou část vyhlášenou nařízením vlády č. 262/2007 Sb.
Cíle tohoto strategického dokumentu jsou zaměřeny:
na ochranu a zlepšení stavu povrchových a podzemních vod
a vodních ekosystémů,
ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
na hospodaření s povrchovými a podzemními vodami
a udržitelné užívání těchto vod na zajištění vodohospodářských
služeb,
na zlepšování vodních poměrů a na ochranu ekologické stability
krajiny.
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Plány povodí a ÚPD
Ze závazné části PHP pro účely územně analytických podkladů a
územně plánovací dokumentace lze doporučit Přílohu č. 2 Prioritní
oblasti k řešení ochrany území před povodněmi (ve vztahu k § 86
odst. 1 vodního zákona), a to:
Seznam prioritních oblastí k řešení ochrany území před
povodněmi
Hlavní povodí Labe
Komplex protipovodňových opatření na Lužnici a Nežárce.
Komplex protipovodňových opatření v povodí dolní Vltavy v úseku
Štěchovice – Mělník.
Komplex protipovodňových opatření v území středního Labe v úseku
Kolín – Mělník.
Protipovodňová opatření v údolí vodního toku Dědiny.
Komplex protipovodňových opatření v území dolního Labe v úseku Štětí –
Křešice – Hřensko.
Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice,
vč. protipovodňových opatření v povodí Svitávky.
Komplex protipovodňových opatření a ochrana obcí v území soutoku
Ohře a Labe.
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Plány povodí a ÚPD
Seznam prioritních oblastí k řešení ochrany území před
povodněmi
Hlavní povodí Odry
Protipovodňová opatření k ochraně obcí na horní Opavě.
Protipovodňová opatření v Liberecko – Jablonecké aglomeraci.

Hlavní povodí Moravy
Protipovodňová opatření v území Olomouce.
Protipovodňová opatření v území Litovle.
Protipovodňová opatření v území Uherského Hradiště a Starého Města.
Komplex protipovodňových opatření na dolní Bečvě a soutoku s Moravou.
Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod
vodním dílem Nové Mlýny.
Zvýšení retence na soutoku Moravy a Dyje.
Řízené inundace v území Kroměříže.
Řízené inundace v území Mohelnické brázdy.
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2011
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí
Dokumenty pořídili správci povodí (státní podniky Povodí) podle své
územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady
a ústředními vodoprávními úřady a byly do konce roku 2009 schváleny
zastupitelstvy jednotlivých krajů. Problematika ochrany před
povodněmi je v POP zahrnuta v kapitole „D“ a obsahuje návrhy
opatření ke splnění přijatých cílů ochrany před povodněmi z PHP:
Opatření ke snížení odtoku vody z povodí.
Výstavba suchých nádrží (poldrů) s objemem nad 50 tis. m3.
Úprava koryt vodních toků v zastavěných obcích přírodě blízkým
způsobem.
Zvyšování retenční schopnosti krajiny a omezování vzniku povodní
přírodě blízkým způsobem.
Ochrana proti erozi a omezování negativních důsledků povrchových
odtoků vody.
Protipovodňová opatření s retencí.
Protipovodňová opatření podél vodních toků.
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí
Pokračování – Problematika ochrany před povodněmi je v POP
zahrnuta v kapitole „D“ a obsahuje návrhy opatření ke splnění
přijatých cílů ochrany před povodněmi z PHP:
Zvyšování bezpečnosti vodních děl.
Studie odtokových poměrů a vymezování záplavových území.
Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží.
Protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav.
Provádění protipovodňových preventivních opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách,
sanace nátrží (porušení břehu vodního toku), erozních rýh a hrazení,
stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Budování a modernizace informačních systémů předpovědní povodňové
a hlásné služby.
Podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí
a povodňovém riziku
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí - Počet ohrožených obyvatel v obci

Zdroj: Povodí Berounky
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/plany-povodi-pro-1-obdobi/plany-oblasti-povodi/oblast-povodi-berounky.html
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí - Prioritní oblasti v povodí Moravy a Dyje

Zdroj:
Povodí Moravy, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/plany-povodi-pro-1-obdobi/plany-oblasti-povodi/oblast-povodi-moravy.html
Povodí Dyje, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/plany-povodi-pro-1-obdobi/plany-oblasti-povodi/oblast-povodi-dyje.html
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Plány povodí a ÚPD
Plány dílčích povodí
PO5 - Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací
pod VD Nové Mlýny
A. Obnova a zvýšení retence údolní nivy pod VD Nové Mlýny – poldry
B. Protipovodňová ochrana obcí
PO6 - Zvýšení retence na soutoku Moravy a Dyje
A. Poldr Pohansko (Soutok)
B. Obnova a zvýšení retence údolní nivy nad soutokem Moravy s Dyjí
vybudování odlehčovacího přepadu v pravobřežní hrázi Moravy;
rozšíření kynety, vyčištění, případně zahloubení bermy koryta Moravy;
prověření výškového uspořádání hrází na levém i pravém břehu Moravy,
vč. pojízdné zpevněné koruny hráze živičným povrchem na slovenské
hrázi;
vyčištění celého úseku vodního toku Teplý járek od výusti z EHO až po
Kyjovku pro zvýšení účinnosti gravitačního odvodnění ze
zahrázovaného území, včetně propustků a mostků. Proti zpětnému
zaplavování z koryta Kyjovky je nutno na Teplém járku vytvořit stavidlový
objekt. Zvýšit kapacitu shybky pod odlehčovacím ramenem Kyjovky.
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Plány povodí a ÚPD
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK)
Část Protipovodňová ochrana
ZÚR JMK vymezují níže uvedené plochy a koridory PO1 – PO15 pro
protipovodňová opatření nadmístního významu (veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření):
PO1 Jednotlivá prioritní oblast, pod kterou patří mimo jiné
i zásadní opatření č. 5 Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů)
a řízených inundací pod vodním dílem Nové Mlýny.
PO2 Jednotlivá prioritní oblast č. 6 Zvýšení retence na soutoku
Moravy a Dyje.
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Plány povodí a ÚPD

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Pokračování Části Protipovodňová ochrana:
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ploch
protipovodňové ochrany místního významu se stanovují požadavky
na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování:
Vytvořit územní podmínky pro realizaci preventivních opatření
PO1 – PO15 vhodnou koordinací zásahů v krajině zvyšující
přirozenou akumulaci a retardaci vody v území s technickými
opatřeními, snižující povodňové průtoky.
Snižovat odtok vody z povodí a omezit rizika povodní stavbou
suchých nádrží (poldrů), významně srážející povodňové špičky na
menších tocích.
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Plány povodí a ÚPD
Návrh záměrů na Přerovsku

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2011
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ÚPD – územní plán

Územní plán
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů platných od
1.1.2013
ČKA 27.6.2013
http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/ps-pro-uzemni-planovaniurbanismus-a-krajinu/obsah-uzemne-planovaci-dokumentace

Ing. arch. Vlasta Poláčková
Ing. Tomáš Sklenář
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ÚPD – územní plán

http://portal.uur.cz/
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Povodňový leták
Metodické doporučení Ochrana vod před povodněmi v územním
plánování tzv. povodňový leták

Zdroj: Ústav územního rozvoje, duben 2011
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2011/Letak-povodne-04-2011.pdf
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Děkuji Vám za pozornost

