
1031 Záplavová území 

 

Záplavové území
1
 – území vymezené záplavovou čárou, která je průsečnicí hladiny vody se zemským 

povrchem při zaplavení území povodní. Administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 

vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit 

takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. 

Aktivní zóna záplavového území – podle nebezpečnosti povodňových průtoků ji vymezuje vodoprávní 

úřad na návrh správce vodního toku v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně 

plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích. 

Způsob zpracování návrhu a stanovení záplavového území2 

Návrh záplavového území zpracuje správce vodního toku, přičemž zahájení práce na tomto návrhu 

neprodleně oznámí vodoprávnímu úřadu, s nímž navíc konzultuje způsob jeho zpracování. Hotový 

návrh předává správce vodního toku vodoprávnímu úřadu ve dvou vyhotoveních. 

Vodoprávní úřad stanovuje záplavové území ve své územní působnosti na základě návrhu 

předloženého správcem vodního toku. Dvě vyhotovení předložená správcem vodního toku opatří  

na titulní straně a všech mapových podkladech razítkem a podpisem oprávněné osoby 

(„dokumentace stanoveného záplavového území“). 

Vodoprávní úřad soustavně sleduje (např. v rámci povodňových prohlídek), zda se nezměnily 

podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel (např. změny počtů nebo parametrů objektů 

v území). 

Jedno vyhotovení dokumentace stanoveného záplavového území předává vodoprávní úřad zpět 

správci vodního toku, který vypracoval jeho návrh.  

Dále vodoprávní úřad dokumentaci stanoveného záplavového území bezúplatně poskytne 

k nahlédnutí na požádání všem PO a FO. Kopii poskytne za úhradu nákladů spojenou s jejím 

pořízením. 

Zobrazení stanoveného záplavového území (mapové podklady) rozesílá vodoprávní úřad všem 

dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí. 
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