MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz
Váš dopis č.j. / ze dne:
Číslo jednací: MH/10223/2016
Spisová značka / pořadí: MH/10223/2016/04
Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45
V Horažďovicích, dne: 6.12.2016

Povodí Vltavy s.p.
Holečkova 8
150 00 PRAHA 5

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad 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 a podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce vodního toku Povodí
Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953
stanovuje
podle ustanovení § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, záplavové území drobného
vodního toku
Březový potok v úseku od hranice ORP Strakonice/Horažďovice po pramen
(ř. km. 7,132 – 21,671)
v obcích: Horažďovice, Svéradice, Velký Bor, Maňovice, Pačejov
v katastrálních územích: Horažďovice, Komušín, Babín u Horažďovic, Svéradice, Velký Bor,
Jetenovice, Maňovice u Pačejova, Pačejov
a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území.
Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné
povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar, a to pro
periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a záplavové území Q100 s aktivní zónou záplavového území.
Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne
27.6.2016 pod č.j. MH/10223/2016 návrh Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, 150 00 Praha,
IČO: 70889953, jakožto správce drobného vodního toku Březový potok, na stanovení záplavového
území drobného vodního toku Březový potok v ř. km. 7,132 – 21,671.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu oznámil písemností č.j.
MH/12812/2016 ze dne 24.8.2016 projednání předloženého návrhu s dotčenými orgány, které
proběhlo dne 13.9.2016. Při tomto jednání nebyly vzneseny k předloženému návrhu žádné připomínky.
Záplavové území je administrativně určené území, které může být pří výskytu přirozené povodně
zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 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 vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000.

V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných
plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí
vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti
povodňových průtoků.
V aktivně zóně záplavového území jsou omezení, která jsou uvedena v ustanovení § 67 vodního
zákona.

Ing. Jitka Vašková
Vedoucí odboru ŽP
Otisk úředního razítka
Příloha:
Záplavové území Q5, Q20, Q100
Záplavové území Q100 s aktivní zónou záplavového území
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno v souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25
správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a úředních
deskách dotčených obcí a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem
Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Datum nabytí účinnosti : ..........................................................................
2

2/3

Rozdělovník:
Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Horažďovice
Obecní úřad Svéradice
Obecní úřad Velký Bor
Obecní úřad Maňovice
Obecní úřad Pačejov
Na vědomí:
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP
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