
 
Městský ú řad Sedl čany 
odbor životního prost ředí 
264 01 SEDLČANY 
 

Č.j. : ŽP/23782/2017/S-6                                                                 V Sedlčanech dne : 19.12.2017 
JID : 41636/2017/MUSED 
Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová 
Telefon : 720 524 921, 318 822 742, linka 234 
e-mail : smidova@mesto-sedlcany.cz 
 
 Žadatel : 
 Povodí Vltavy, státní podnik 
 Grafická 36 
 150 21 Praha 5 
 IČ : 708 89 953 
 
 

Veřejná vyhláška  
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

o  stanovení  záplavového  území  Počepického potoka   
v ř. km 0,000 – 13,883 

 
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,  
 

• „Po čepický potok“ , říční kilometr : ř.km 0,000 – 13,883, plocha povodí : 26,32 km2, v kraji 
Středočeském a Jiho českém , okres Příbram  a Písek , katastrální území : Vletice, 
Meziho ří u Týnčan, Pořešice, Po čepice, Skuhrov u Po čepic, Nechvalice, Lib čice u 
Nechvalic, Mok řany u Nechvalic, Mezný a Nosetín  obec : Krásná Hora nad Vltavou, 
Petrovice, Vysoký Chlumec, Po čepice, Nechvalice, Chyšky , ČHP: 1-08-05-031, ČHR : 
632.  

 
na území obce s rozšířenou působností města Sedlčany a Milevsko, a vymezuje aktivní zónu 
v celém úseku stanoveného záplavového území. 
 

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). 
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Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 
 

Odůvodn ění: 
 

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 „Počepický potok“. 
 
 

Podkladem předloženého návrhu s náležitostmi podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) - f) 
vyhlášky č. 236/2002 Sb. byla dokumentace nazvaná „Technicko – provozní evidence vodního 
toku Počepického potoka“, zpracovaná v prosinci 2015 společností Hrdlička spol. sr.o., 
Komenského náměstí 221, 261 01 Příbram.  
 
 

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 
13.01.2017 pod č.j. ŽP/23782/2016/S-2, kde neměly dotčené orgány žádné připomínky. Následně 
vodoprávní úřad návrh OOP dne 01.02.2017 pod č.j. ŽP/23782/2016/S-3 zveřejnil veřejnou 
vyhláškou k připomínkám široké veřejnosti zveřejněním návrhu s výzvou k podání připomínek. 
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 byly 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. 
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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 Počepického potoka byla 
podána připomínka paní Terezie Täubelové MIA a pana Ing. Ondřeje Tomka MBA.   

 
 

Předložená p řipomínká ze dne 01.03.2017 od paní Terezie Täubelov é MIA a pana Ing. 
Ondřeje Tomka MBA (k věci zkráceně): 

• připomínky o malé podrobnosti podkladů a pochybností o hranicích záplavového území a 
aktivní zóně a tím není zřejmé kudy vede hranice aktivní zóny na jejich pozemcích a tím 
bezdůvodného omezení i na území, kde zaplavení nehrozí. 

 
 
 

Vodoprávní úřad poté vyzval navrhovatele ZÚ - Povodí Vltavy, státní podnik výzvou ze dne 
20.03.2017 pod č.j. ŽP/23782/2016/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 dne 09.11.2017vyjádření od zpracovatele návrhu ZÚ, ze kterého vyplývá, že 
stanovený rozsah záplavového území a související hydrotechnické výpočty vychází z podkladu 
geodetického zaměření a metodiky, které svým charakterem odpovídají požadované přesnosti a 
rozsahu řešeného území. Ohledně zaměření uvádí, že zásadní vliv na průtočné poměry mají 
zejména objekty na toku (lávka). Nový výpočet hladin v rozsahu řešeného úseku o délce desítek 
metrů až jednotek stovek metrů s podrobnějším podkladem by byl novou úlohou, která by byla 
řešena odlišnou metodikou.  

Vodoprávní úřad poté vyzval navrhovatele ZÚ - Povodí Vltavy, státní podnik opakovanou 
výzvou ze dne 04.07.2017 pod č.j. ŽP/23782/2016/S-5 k vyjádření a vysvětlení, či zdůvodnění 
vzniklých pochybností a možnému doplnění k podané námitce. Vodoprávní úřad obdržel dne 
14.11.2017 vyjádření od zpracovatele návrhu ZÚ, ze kterého vyplývá, řešené záplavové území 
vychází z matematického jednodimenzionálního hydrodynamického modelu nerovnoměrného 
ustáleného proudění. Je nutné uvažovat, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je 
popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem, s použitím aproximace 
skutečných dějů, s odhadem drsnosti součinitelů a definicí geometrie toku příčnými profily 
s uvedeným rozestupem. Výpočtem nelze predikovat a postihnout např. rozvlnění hladiny, možné 
ucpání profilu naplaveným materiálem, sezonní stav vegetačního pokryvu. Zdrojem nepřesnosti 
jsou také hydrologická data od ČHMÚ, která vychází opět z aproximativních výpočtů a 
matematických modelů.  

 
Pro vypracování záplavových zón pro výpočet nerovnoměrného proudění, bylo použito 

hydrologických podkladů od ČHMÚ, což vyplývá z norem a ze zákona, jako jasná povinnost použít 
těchto dat.  

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 paní Terezie Täubelové MIA a pana Ing. Ondřeje 
Tomka MBA důvody bránící stanovení záplavového území výše uvedeného vodního toku. 

 
Na základě výsledku projednání OOP na stanovení ZÚ vodního to ku Počepický potok 

došel M ěÚ Sedlčany, OŽP - vodní hospodá řství k záv ěru, že zde nejsou žádné p řekážky 
bránící jeho povinnosti stanovit záplavové území vo dního toku Po čepický potok s aktivní 
zónou. Proto tak v souladu s ustanovením § 66 odst.  7 vodního zákona činí tímto opat řením 
obecné povahy. 
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Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u správce vodního toku 

Počepického potoka, 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 „Počepický potok“, říční kilometr : ř.km 
0,000 – 13,883,  „ 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 Města Sedl čany, Města Krásná 
Hora nad Vltavou, Obce Petrovice, M ěstysu Vysoký Chlumec, Obce Po čepice, Obce 
Nechvalice, Obce Chyšky , nejméně po dobu 15 dn ů. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce úřadu, který toto OOP vydal, se písemnost 
považuje za doručenou. 

 
 
 

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí stanovení ZÚ zpět Městskému 
úřadu Sedlčany, OŽP – vodní hospodářství (vodoprávní úřad). 
 
 
Datum vyv ěšení: 
(podpis oprávněné osoby a razítko) 
 
 
 
Datum sejmutí: 
(podpis oprávněné osoby a razítko) 
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Obdrží: 

• Adresát 
• Täubelová Terezie MIA, Na Blatech 943/18, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 
• Ing. Tomek Ondřej MBA, Gočárova třída 1209, 500 02 Hradec Králové 

 
 

 
 

K vyvěšení veřejné vyhlášky včetně přílohy: 
• Město Sedlčany,  
• Město Krásná Hora nad Vltavou,  
• Obec Petrovice, 
• Městys Vysoký Chlumec, 
• Obec Počepice, 
• Obec Nechvalice, 
• Obec Chyšky, 
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Příloha : 
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