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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Návrh opatření obecné povahy – stanovení záplavového území vodního toku Dobročovický 
potok, ř. km 0,000 – 3,998 - sdělení 
 
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“), obdržel návrh správce 
vodního toku Povodí Labe, stání podnik na stanovení záplavového území vodního toku 
Dobročovického potoka. Odbor životního prostředí návrh projednal s dotčenými orgány v 
písemnosti č. j. MÚBNLSB-OŽP-70593/2022-BUCJA ze dne 27. 6. 2022. Ve stanoveném 
termínu nebyly obdrženy žádné námitky ani připomínky. Dne 22. 8. 2022 byl pod č. j. 
MÚBNLSB-OŽP-98722/2022-BUCJA vyvěšen návrh opatření obecné povahy.  Ve stanoveném 
termínu byly obdrženy námitky, které byly předány navrhovateli k vypořádání. 
Dne 10. 10. 2022 bylo obdrženo sdělení Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové k připomínkám. 
  
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že 
na základě předložených námitek a obdrženého vypořádání s námitkami od správce vodního 
toku Dobročovický potok bude zadáno zpracování odborného posouzení předloženého 
návrhu. 
 
Otisk úředního razítka 
 
Ing. Jana Bucková, v. r. 
Vedoucí oddělení vodního hospodářství 
a ochrany prostředí 
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Rozdělovník  
Doručí se  
a) Obci (Městu):  

Obec Dobročovice, Dobročovice 38, 250 82 Úvaly 

Obec Zlatá, Zlatá 7, 250 83 Škvorec 

Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec 

 

 
b) Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování:  
Stavební úřad Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly 
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:  
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. 
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