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* 

Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - záplavové území VT Ohře vs. BD Karlovy Vary č.p. 1532 
Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, p.p.č. 93 
 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržel dne 20.9.2019 Vaši žádost ve výše uvedené věci a ve smyslu ust. §§ 14 a 17 zákona Vám 
poskytuje požadované informace: 
a) 

 bytový dům č.p. 1532, obec Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary, katastrální území Tuhnice, pozemek 
parc. č. 93, se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře, ani v jeho aktivní zóně, 

 záplavové území je dle vyhlášky č. 236/2002 Sb. vymezeno záplavovou čarou povodně Q100 (periodicita 
100 let), definován je i rozliv povodně Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna pro Q100, 

b) 

 Povodňový plán Statutárního města Karlovy Vary nezařazuje citovanou stavbu č.p. 1532 mezi ohrožené 
objekty; nasazení sil a prostředků se však řídí konkrétní situací (viz digitální verze na adrese 
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554961/), 

 povodňový plán je zpracován dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s odvětvovou technickou normou vodního 
hospodářství TNV 75 2931 „Povodňové plány“, které neznají pojem „povodňová zóna“, nýbrž „záplavové 
území“ či „aktivní zóna záplavového území“, 

c) 

 záplavové území vodního toku Ohře v ř. km 139,285 – 240,220, včetně aktivní zóny, vymezil Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j. 1157/ZZ/08 dne 25.3.2008. 

 
 
S pozdravem 

 

 

          Ing. Petra  S z a b o 

       oprávněná úřední osoba 
 

Poplatek: 

Náklady spojené s vyhledáním a s poskytnutím informace se nevyměřují. 

 
Obdrží: 

*                                      co: -vlastní 2x, -a/a 

*) Osobní údaje byly v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány. 
Osobní údaje jsou v souladu s §§ 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, přístupné k nahlédnutí na zdejším správním orgánu 
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