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USNESENÍ č. 935/22/RMČ 
k Připomínkám k oznámení návrhu opatření obecné povahy – 

změna stanovení záplavového území Mratínského potoka  
a vymezení aktivní zóny záplavového území 

 
 
 

Rada po projednání  
 
I. schvaluje 
Připomínky k oznámení návrhu opatření obecné povahy – změna stanovení záplavového 
území Mratínského potoka a vymezení aktivní zóny záplavového území. 
 
II. pověřuje 
starostu odesláním Připomínek k oznámení návrhu opatření obecné povahy – změna 
stanovení záplavového území Mratínského potoka a vymezení aktivní zóny záplavového 
území, které jsou součástí tohoto usnesení, na HMP – Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
ochrany prostředí, oddělení ochrany prostředí, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

                  Ing. Jan Hrdlička                                          Ing. Miloš Růžička 
                    místostarosta                              starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Připomínky k oznámení návrhu opatření obecné povahy – změna stanovení záplavového území 

Mratínského potoka a vymezení aktivní zóny záplavového území. 

MČ Praha-Ďáblice uplatňuje připomínky k návrhu opatření obecní povahy (dále jen „návrh“), konkrétně 

k bodům A a B: 

A. ke změně stanovení záplavového území významného vodního toku Mratínský potok. 

IDVT:10100496, ČHP: 1-05-04-022, v úseku vymezeném říčními kilometry ř.km 14,5 - 13,75 (tj. 

v úseku toku v katastrálním území Ďáblice). 

B. ke změně vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Mratínský potok. 

IDVT:10100496, ČHP: 1-05-04-022, v úseku vymezeném říčními kilometry ř.km 14,5 - 13,75 (tj. 

v úseku toku v katastrálním území Ďáblice). 

K bodu C návrhu nemá městská část Praha-Ďáblice žádných námitek ani připomínek.  

Z podkladu, ze kterého návrh v bodech A a B vychází, tj. z projektu „Mratínský potok, Veleň – Čakovice (ř.km 

10,194-14,5), VRV, a.s., 11/2019“, je zřejmé, že do výpočtu uvažovaných průtoků a z toho vyplývajících výšek 

hladiny potoka při uvažovaných průtocích Q5, Q20, Q100, Q500 nebyla uvažován stavba Multifunkční objekt 

pod Cínoveckou ulicí (cca ř.km. 14,7), ze kterého je z toku Mratínského potoka během zvýšených průtoků 

odváděna voda „odlehčovací obtokovou stokou 2x DN1400“ (dále odlehčovací stoka) mimo zastavěnou oblast 

Blata. Voda je přivedena zpět do koryta Mratínského potoka v cca.ř.km. 13,92 (stále k.ú. Ďáblice). 

Skutečnost, že nebyl zahrnut vliv odlehčovací stoky, by měla za následek, že nově stanovované záplavové území 

a jeho aktivní zóna v úseku ř.km cca 14,5-13,9 by byly stanoveny nesprávně, tj. ve skutečnosti je zaplavováno 

území výrazně menší rozlohy, než je znázorněno na grafických výstupech navrhovaných záplavových území 

a jejich aktivní zóny v tomto úseku.  

Z tohoto důvodu požadujeme, aby do matematického modelu byla zahrnuta i část úseku toku ř.km. cca 14,7 – 

14,5 a zmapována skutečná funkce multifunkčního objektu pod Cínoveckou ulicí,. Tj. jak jeho nátokové části 

(odvodnění Cínovecké radiály, části komunikace Kbelská a přilehlého území, tj. celého povodí Mratínského 

potoka nad ř.km 14,5), tak i funkce rozdělovací části, kterou je voda za vyšších průtoků rozdělována mezi koryto 

Mratínského potoka a odlehčovací stoku. Připomínáme, že objekt Multifunkčního objektu pod Cínoveckou 

radiálou a odlehčovací stoka byly vybudovány investorem hl.m.Praha, byly zkolaudovány v roce 1994 a správu 

objektů měla podle kolaudačního rozhodnutí převzít již zaniklá  společnost PKVT, a.s. Proces předání/určení 

správy tohoto významného vodního díla nebyl v devadesátých letech řádně dokončen a objekt nemá 

stanoveného správce dodnes.  

Stávající právní stav však nic nemění na skutečnosti, že multifunkční objekt pod Cínoveckou ulicí je funkční, 

je do něj přiváděn přítok z Mratínského potoka a dešťová voda z rozsáhlého povodí sváděného komunikací 

Cínovecká. Odlehčovací stoka je také funkční a během vyšších průtoků obtok pomáhá ochránit zastavěné území 

Blata a snižuje výrazně průtoky v korytu Mratínského potoka v úseku cca ř.km. 14,6 – 13,8, což má vliv na 

velikost záplavového území. 

Požadujeme proto: 

- aby ze stávajícího návrhu opatření pod písmeny A a B byl vyjmut úsek Mratínského potoka na katastru MČ 

Praha-Ďáblice a ponechány dočasně současné hranice záplavového území. 

- aby předkladatel zahrnul při stanovení záplavového území reálný stav, tj. stav, jaký v území existuje, tzn. aby 

byl doplněn zejména vliv Multifunkčního objektu pod Cínoveckou ulicí, do kterého je svedeno odvodnění 

komunikace Cínovecká, a odlehčovací stoky na snížení výšky hladiny v korytu Mratínského potoka v úseku 

v ř.km 14,5 - 13,75 a z toho plynoucí zmenšení rozlohy stanovených záplavových území. 

 
 


