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Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o stanovení záplavového území potoka Slabá
v ř. km 0,000 – 12,931
Městský úřad v Sedlčanech, odbor životního prostředí – vodní hospodářství (vodoprávní
úřad) jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti ze dne 02.12.2016, kterou podal správce drobného vodního toku
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

stanovuje záplavové území vodního toku
podle ustanovení § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona (v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky MŽP č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území) a podle
ustanovení § 115a vodního zákona opatřením obecné povahy,
•

„Potok Slabá – 102 61 891“, říční kilometr : ř.km 0,000 – 12,931, plocha povodí : 28,06 km2,
v kraji Středočeském a Jihočeském, okres Příbram a Písek, katastrální území :
Nedrahovice (702251) Kamenice u Nedrahovic (702242), Křemenice (702552), Ředice
(744913), Chválov (655228), Nosetín (704849) obec : Nedrahovice, Nechvalice a
Chyšky, ČHP: 1-08-05-063, ČHR : 632.

na území obce s rozšířenou působností města Sedlčany a Milevsko, a vymezuje aktivní zónu
v celém úseku stanoveného záplavového území.
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Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části,
která je přílohou opatření obecné povahy o stanovení záplavového území (ostatní podrobnější
mapové podklady jsou u spisu na vodoprávním úřadě, nebo na webových stránkám MěÚ
Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 - tým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Sedlčany.

Odůvodnění:
Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku podal dne 02.12.2016 u
MěÚ Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona
návrh na stanovení záplavového území vodního toku „Potok Slabá“.
Podkladem předloženého návrhu s náležitostmi podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) - f)
vyhlášky č. 236/2002 Sb. byla dokumentace nazvaná „Technicko – provozní evidence potoka
Slabá“, zpracovaná v měsících 4-12/2015 panem Ing. Martinem Klainerem, Bojov 99, 252 10
Čisovice, Vlastimilem Klainerem, Ing. Lubomírem Křenkem a Mgr. Jiřím Starým.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené
povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona povinen
stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle
vyhlášky č. 236/2002 Sb., zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni
s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu s citovanou vyhláškou
zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1 : 10 000. Na návrh správce vodního toku
vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových
průtoků.

V aktivní zóně se podle ustanovení § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky,
provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo
jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí
chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle
zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to
neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok
povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat
odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a aktivní zóny
bude po nabytí účinnosti zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu.

Městský úřad Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve
projednal správcem toku navržené záplavové území s dotčenými orgány výzvou ze dne
12.01.2017 pod č.j. ŽP/23781/2016/S-2, kde neměly dotčené orgány žádné připomínky. Následně
vodoprávní úřad návrh OOP dne 02.02.2017 pod č.j. ŽP/23781/2016/S-3 zveřejnil veřejnou
vyhláškou k připomínkám široké veřejnosti zveřejněním návrhu s výzvou k podání připomínek.
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Toto oznámení (zveřejnění návrhu) bylo na úřední desce MěÚ Sedlčany a na úředních
deskách dotčených obcí vyvěšeno po dobu 15 dnů. Současně byly podklady pro případné
připomínky k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MěÚ Sedlčany, OŽP – vodní
hospodářství. Případné připomínky jsou poté podkladem pro OOP, správní orgán se s nimi
vypořádává v odůvodnění opatření obecné povahy a jejich vypořádání se zveřejňuje na úřední
desce správního orgánu, který OOP vydal.

V souladu s ustanoveními § 172 odst. 4 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné
povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
K návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území potoka Slabá byla podána
připomínka starosty Obce Nedrahovice.
Předložená připomínka ze dne 10.02.2017 od Obce Nedrahovice (k věci zkráceně):
• Námitka se týká žádosti o revizi předložených podkladů OOP, z důvodu, že údajně
neodpovídá návrh stanoveného záplavového území realitě, které je dle starosty Obce
Nedrahovice zaplavováno větší území, zejména v osadách Trkov a Kamenice.

Vodoprávní úřad poté vyzval navrhovatele ZÚ - Povodí Vltavy, státní podnik výzvou ze dne
20.03.2017 pod č.j. ŽP/23781/2016/S-4 k vyjádření a možnému doplnění, či opravě k podané
námitce. Povodí Vltavy, státní podnik předložil tuto připomínku zpracovateli návrhu ZÚ. Vodoprávní
úřad obdržel vyjádření od zpracovatele návrhu ZÚ. Z výše předložených podkladů vyplývá, že
stanovený rozsah ZÚ a související hydrotechnické výpočty vychází z geometrického zaměření a
metodiky, které svým charakterem odpovídají požadované přesnosti a rozsahu řešeného území.
Pro vypracování záplavových zón pro výpočet nerovnoměrného proudění v otevřeném korytě po
úsecích, je použito hydrologických podkladů od ČHMÚ, což vyplývá z norem a ze zákona, jako
jasná povinnost použít těchto dat. Hydraulický model pro výpočet byl sestaven z příčných řezů,
které jsou přibližně kolmé na osu toku. Profily byly získány z geodetického zaměření terénu, při
kterém se zaměřoval průběh koryta toku a nejbližší okolí. Není zde započítáno ucpání průtočného
profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech, nebo zarostlém terénu.
V době měření geodetických podkladů proběhlo rovněž částečné vyčištění koryta potoka Slabá,
kterážto skutečnost byla zapracována do výpočtu a rovněž ovlivnila výsledný tvar záplavového
území. Výrazný vliv na výsledek výpočtu mají také údaje o průtocích získané od ČHMÚ. Průtok
stanovený ČHMÚ je považován za závazný. Výpočet je provedený na ideální stav koryta. Postup
odpovídá metodice používané pro stanovení záplavového území.

Stanovení záplavového území je závažným opatřením k ochraně majetku, zdraví a života
občanů ve vztahu k povodni.
MěÚ Sedlčany neshledal v připomínkách Obce Nedrahovice důvody bránící stanovení
záplavového území výše uvedeného vodního toku.

Na základě výsledku projednání OOP na stanovení ZÚ vodního toku „Potoka Slabá“
došel MěÚ Sedlčany, OŽP - vodní hospodářství k závěru, že zde nejsou žádné překážky
bránící jeho povinnosti stanovit záplavové území vodního toku „Potoka Slabá“ s aktivní
zónou. Proto tak v souladu s ustanovením § 66 odst. 7 vodního zákona činí tímto opatřením
obecné povahy.
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Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u správce vodního toku
potoka Slabá, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ :
708 89 953 a u vodoprávního úřadu Městského úřadu Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství, kde
do ní lze v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb., nahlížet.
Mapová dokumentace záplavového území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových
stránkách Městského úřadu Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství a jedna kopie se předává
Ministerstvu životního prostředí.

Poučení:
Proti stanovení záplavového území vodního toku „Potok Slabá – 102 61 891“, říční kilometr
: ř.km 0,000 – 12,931, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1
správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal (MěÚ
Sedlčany, OŽP).

Ing. Michaela Šmídová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být toto stanovení ZÚ
opatřením obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšeno na úřední desce, v případě potřeby i
jiným způsobem v místě obvyklým a elektronické úřední desce MěÚ Sedlčany, Obce
Nedrahovice, Obce Nechvalice, Obce Chyšky, nejméně po dobu 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce úřadu, který toto OOP vydal, se písemnost
považuje za doručenou.
Žádáme Město Sedlčany, Obec Nedrahovice, Obec Nechvalice, Obec Chyšky o zaslání
potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Městskému úřadu Sedlčany, OŽP – vodní
hospodářství (vodoprávní úřad).

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)
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Obdrží:
• Adresát
K vyvěšení veřejné vyhlášky včetně přílohy:
• Město Sedlčany,
• Obec Nedrahovice,
• Obec Nechvalice,
• Obec Chyšky,

Na vědomí :
• MěÚ Milevsko, OŽP, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
• MěÚ Milevsko, OVÚP, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
• MěÚ Milevsko, ODaSH, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
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