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Městský úřad Přeštice
odbor životního prostředí
33401 Přeštice,Mas kovo náměstí 107, telefon 377 332 520 - 9. 10. 2012

VÝZVA
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon") v souladu s vyhláškou číslo 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovení záplavových území (dále jen "vyhlášky") v souladu s § 66 vodního zákona na návrh
správce vodního toku, kterým je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IČO 70889953, Denisovo nábřeží
14, 304 20 Plzeň (dále jen "žadatel") obdržel dne 13.4.2012 návrh na stanovení záplavového území ve
věci:

Návrh na stanovení záplavových území - Příchovický potok včetně Zlatého potoka.

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad z v e ř e j ň u j e
v příloze č.l opatření obecné povahy - Návrh na stanovení záplavových území - Příchovický potok včetně
Zlatého potoka v délce toku ř. km 0,000 - 11,027 a zároveň

vyzývá
podle § 172 odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) dotčené osoby jejichž se má opatření obecné povahy týkat, aby při veřejném projednání avšak
nejpozději ve lhůtě ve lhůtě 30 dnů ode dne z eřejnění návrhu opatření obecné povahy podávaly
připomínky nebo námitky, na připomínky a námitky, které budou sděleny později, se nebere zřetel.

Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznamuje
termín veřejného projednání návrhu a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den:

6.11.2012 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných: V zasedací místnosti sídla obce Příchovice na OÚ Příchovice, č.p. 37

Řízení o opatření obecné povahy proběhne v souladu s §172 odst. 3 správního řádu při veřejném
projednání návrhu. Dotčené osoby mohou nahlížet do podkladů opatření (Městský úřad v Přešticích,
odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8 - 17).

Poučení:

Dotčené osoby a jejich zástupci jsou povinni předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti, kterým se podle § 36 odst. 4 správního řádu rozumí doklad, který je veřejnou litinou, v němž
je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Ten, kdo činí úkony jménem právnické osoby, je podle § 30 odst. 5 správního řádu povinen prokázat své
oprávnění (např. plnou moc od statutárních orgánů). Ten, kdo zastupuje dotčené osoby (§31 správního
řádu) je povinen prokázat oprávnění k zastupování. Nechá-li se někdo s dotčených osob zastupovat,
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Podle § 172 odst. 3 správního řádu proběhne řízení o návrhu opatření obecné povahy je veřejné při
veřejném projednání návrhu. 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 11/2011
společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o. je vystavena k nahlédnutí na elektronické úřední desce MěÚ
Přeštice na adrese: www.prestice-mesto.cz/samosprava/uredni-deska/ostatni.
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K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se
s nimi v jeho odůvodnění.

Otisk razítka:
Bc. Petr Štěpanovský v. r.

Referent odboru životního prostředí

l·"-j.,jěstský úřad
\ pŘEŠTICE
~ 334 11 16

Za správnost vyhotovení: Klára Tolaroyá~
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ../e.<../q ....~ Sejmuto dne: .r!.:f.: .. /~.: ..~.td.
.,j .'\. I OBec HORŠ'CE!~ Horšice7

JI . 334 01 Přešt;ce
, ., , . -v' . IC: nn25660~. tel.: 377 98

Razftko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmutI ozna. 6666

Obdrží:

účastníci (dodejky) k vyvěšení na úřední desce
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6
Obec Příchovice, IDDS: ww9auzd
Obec Radkovice, IDDS: n8mbhf3
Obec Skašov, IDDS: 7qiauz8
Obec Týniště, IDDS: ghtau22
Město Přeštice (osobně).

dotčené správní úřady (dodejky)
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Krajský úřad Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor školství,kultury a památkové péče,
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, (osobně)
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň - jih, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad Plzeň pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Občané výše uvedených obcí. Dotčené obce. Vlastnící staveb a pozemků, jakožto 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.
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Návrh opatření obecné povahy
Stanovení záplavových území - Příchovický potok včetně Zlatého potoka v délce toku ř. km ° -11,027

Městský úřad Preštice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávni úřad podle ustanovení § 104
a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen" vodní zákon ") v souladu s vyhláškou číslo 236/2002 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, [ČD 70889953, Denisovo nábřeží 14,30420 Plzeň,

Stanovuje

v území obce Příchovice, Radkovice, Horšice, Tyniště, 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 záplavově 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 záplavověho území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části,
která je přílohou opatření obecné povahy o stanovení záplavověho území.

Toto opatření obecné povahy se jako na dotčené osoby ve smyslu § 27 správního řádu vztahuje na
všechny vlastníky pozemků a staveb jakožto i na 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 Vitavy 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.

Proces a výrok opatření obecné povahy, připomínky, podněty, stanoviska a námitky budou řádně
zdůvodněny dle § 173 odst 1. správního řádu v opatření obecné povahy před jeho oznámením veřejnou
vyhláškou

(bude doplněno po projednání).

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 záplavověho 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 ráplavového 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.
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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
ubytovacízařízenL

Dokumentace stanoveného záplavověho území je uložena rovněž u správce toku Povodí Vltavy, s.p. -
závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30420 Plzeň, a u místně příslušného vodoprávního úřadu obce s
rozšířenou působností.

- rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
(bude doplněno po projednání)

- vyhodnocení připomínek
(bude doplněno po projednání)

Vodoprávní úřad upraví a doplní opatření obecné povahy včetně odůvodnění v souladu s procesem
projednání dle ustanovení vodního zákona a prováděcích vyhlášek.

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 Měl
Přeštice.

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Otisk razítka
Městský úřad
PŘE ŠTICE

334 11 16
Bc. Petr Štěpanovský v. r.

Referent odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovenÍů,á TI' í\
r\ ra O arov~~~

******************************************************************


