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Odpověď na žádost o informace o „aktivních zátopových pásmech“ na území hlavního 
města Prahy 
 
Vážený pane, 

odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) obdržel dne 
25. 10. 2019 Vaši žádost označenou jako žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž 
žádáte o informace o „aktivních zátopových pásmech“ na území hlavního města Prahy. 

Toto Vaše podání jsme posoudili dle jeho skutečného obsahu jako žádost o poskytnutí 
informace o životním prostředí ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který je zvláštním právním 
předpisem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., jenž obsahuje obecnou úpravu poskytování 
informací. 

K Vaší žádosti předesíláme, že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, používá pojmy „záplavové území“ a „aktivní zóna 
záplavového území“ (viz ust. § 67 uvedeného zákona). S pojmem „zátopové území“ pracoval již 
zrušený zákon 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 

OCP MHMP v rámci své činnosti pracuje s geografickým informačním systémem (GIS), do 
nějž byly převzaty údaje o záplavových územích a jejich aktivních zónách z jednotlivých 
opatření, kterými byly stanoveny. 

Konkrétně Vámi dotazované pozemky se nacházejí v záplavovém území stanoveném opatřením 
Magistrátu hlavního města Prahy č. j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku ze dne 21. 8. 2003, 
jímž bylo stanoveno záplavové území vodních toků Vltavy a Berounky na území hlavního 
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města Prahy, včetně aktivní zóny záplavového území, které je vyznačeno v grafických přílohách 
tohoto opatření v měřítku 1 : 10 000 v digitální i tištěné formě. 

Mapy s vyznačenými záplavovými územími včetně jejich aktivních zón jsou dostupné na 
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí na adrese 
http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.4592245&lat=50.1047597&scal
e=1890 a na území hlavního města Prahy též na internetových stránkách Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy na adrese http://app.iprpraha.cz/apl/app/zaplavova_uzemi/. 

Pozemky parc. č. 2356/119 a 2356/129 v k. ú. Holešovice se částečně nacházejí v aktivní zóně 
záplavového území. Snímek katastrální mapy s vyznačenou hranicí aktivní zóny záplavového 
území přikládáme. Plocha aktivní zóny se nachází východním směrem od této hranice. 

S pozdravem 

 

 
JUDr. Ivana  H r u š o v á 
vedoucí právního oddělení 
Odbor ochrany prostředí 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Příloha: 
snímek katastrální mapy s vyznačenou hranicí aktivní zóny záplavového území na pozemcích 
parc. č. 2356/119 a 2356/129 v k. ú. Holešovice 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Adresát (e-mailem) 
2. Spis 
 
 

http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.4592245&lat=50.1047597&scale=1890
http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.4592245&lat=50.1047597&scale=1890
http://app.iprpraha.cz/apl/app/zaplavova_uzemi/

		2019-11-13T11:09:26+0000
	Not specified




