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Městský úřad Přeštice
odbor životního prostředí
33401 Přeštice, Mas kovo náměstí 107, telefon 377 332 520

Opatření obecné povahy
Stanovení záplavových území - Příchovický potok včetně Zlatého potoka v

délce toku ř. km ° -11,027
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
a § 106 zákona číslo 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon") v souladu s vyhláškou číslo 23612002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovení záplavových území (dále jen "vyhlášky") na návrh správce vodního toku, kterým je:

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IČO 70889953, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň,

Stanovuje

v území obce Příchovice, Radkovice, Horšice, Týniště, Skašov, č.h.p. 1 - 10 -03 -073 a 1 - 10 - 03 -
075

1. dle § 66 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky záplavové území vodního toku
- Příchovický potok včetně Zlatého potoka v délce toku ř. km 0,000 - 11,027.

2. v celém úseku stanoveného záplavového území dle § 66 odst. 2 vodního zákona v souladu s § 4
odst. 3 vyhlášky aktivní zónu záplavového území - Příchovický potok včetně Zlatého potoka
v délce toku ř. km 0,000 - 11,027.

Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části, která je
přflohou opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

Toto opatření obecné povahy se vztahuje dle § 27 správního řádu na všechny vlastníky pozemků a staveb
a na další osoby mající věcná práva v území dotčených stanovením záplavového území vodního toku -
Příchovický potok včetně Zlatého potoka v délce toku ř. km 0,000 - 11,02.

Odůvodnění:

Povodí Vltavy S.p., závod Berounka podalo dne 13.4.2012 u vodoprávního úřadu návrh na stanovení
záplavových území - Příchovický potok včetně Zlatého potoka v délce toku ř. km 0,000 - 11,027

K návrhu byla přiložena studie záplavových území zpracovaná v 1112011 společností Hydrosoft
Veleslavín s.r.o., která je podkladem pro stanovení.

Vodoprávní úřad projednal návrh na stanovení záplavového území vodního toku - Příchovický potok
s dotčenými orgány, v termínu se vyjádřil:

• MěÚ Přeštice odbor školství, kultury a památkové péče dne 5.9.2012 pod č.j. OŠKPP-
LUVI18841/2012.

• Ministerstvo Zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih dne 23.8.2012 pod č.j. 14285312012-
MZE-130727.

• Obvodní báňský úřad pro území krajů plzeňského a jihočeského dne 5.9.2012 pod č.j.
SBD/29026/20120BÚ-06.

S výsledkem, že dotčené orgány souhlasí bez připomínek. Z hlediska stanovení záplavového území je
obnova původní ohradní zdi (místo pletiva) u kultumí památky zámku v Příchovicích možná.
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Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 172 správního řádu oznámil dne 8.10.2012 zdejší vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení o stanovení záplavového území všem známým účastnikům řízení
veřejnou vyhláškou, bylo stanoveno ústní projednání na den 6.1l.2012 s upozorněním do kdy je možné
podat námitky. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Podle § 172 odst. 2 správního řádu není možno vzhledem k rozsahu návrhu zveřejnit jej na úřední desce
v úplném znění - studie záplavových území zpracovaná v 1112011 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
je vystavena k nahlédnutí na elektronické úřední desce MěÚ Přeštice.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení o stanovení záplavového území přezkoumal předložený návrh z
hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými úřady a
zjistil, že stanovením záplavového území nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shrornážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Toto opatření obecné povahy se vztahuje na:
Občany výše uvedených obcí. Dotčené obce. Vlastníky staveb a pozemků, další osoby mající jiná věcná
práva v území výše uvedených obcí. Další osoby, kterým se nedaří doručovat, osobám s neznámým
pobytem a osobám, které nejsou správnímu úřadu, známy zejména dědicům. Osoby provádějící činnosti
ve stanoveném záplavovém území.

- rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
V řízení o vydání opatření obecné povahy nejsou uplatněny.

- vyhodnocení připomínek
V řízení o vydání opatření obecné povahy nejsou uplatněny.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně
zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 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 lOO 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 ust. § 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.

Dokumentace stanoveného záplavového území je uložena ke zpřístupnění na MěÚ Přeštice odboru
životního prostředí jakožto u místně příslušného vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností a
rovněž u správce toku Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30420 Plzeň ..

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti 15.
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ
Přeštice.
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Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Bc. Petr Štěpanovský v. r.
Referent odboru životního prostředí

r~ilušeBezdHová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. . J
Vyvěšeno dne: .ťť.~..!.{~:k({/ Sejmuto dne: ..1!..~/i...~ ~/t/

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznám

,''''"",,--=-=-=-----~,,~:f ~r.!OBEC HORŠ'CEUQ'Ik:'; Horšice 7
~f.'. 33401 Přeštice

_~~~ !:. ~0256609. te~: 377 9S&&66
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, mDS: gg4t8hf

účastníci k vyvěšení veřejné vyhlášky (dodejky)
Obec Příchovice, Příchovice č.p. 37, 334 01 Přeštice
Obec Radkovice, Radkovice č.p. 24, 33401 Přeštice
Obec Horšice, Horšice č.p. 7, 334 55 Horšice
Obec Týniště, Týniště č.p. 7, 334 01 Přeštice
Obec Skašov, Skašov č.p. 55, 336 01 Blovice

k vyvěšení veřejné vyhlášky (osobně)
Město Přeštice

Na vědomí: dotčené správní úřady
Městský úřad Přeštice, odbor školství,kultury a památkové péče,
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování,
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní,
Obvodní báňský úřad Plzeň pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, mDS: m4eadvu
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, mDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, mDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň - jih, mDS: yphaax8
Ministerstvo životnfho prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Občané výše uvedených obcí. Dotčené obce. Vlastníci staveb a pozemků, další osoby mající jiná věcná
práva v území výše uvedených obcí. Další osoby, kterým se nedaří doručovat, osobám s neznámým
pobytem a osobám, které nejsou správnímu úřadu známy, zejména dědicům. Osoby provádějící činnosti
ve stanoveném záplavovém území.


