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OPATŘENí OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní
významného vodního toku Želivka v ř. km 93,325 -104,420.

zóny

záplavového

území

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen "OŽPZ") jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písmo d) a ustanovení § 107 odst. 1
písmo o) vodního zákona, ustanovení § 25 a ustanovení § 173 správního řádu, v souladu
s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a
stanovování záplavových území, na základě návrhu správce významného vodního toku Želivka
a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (dále jen
"Povodí Vltavy"),
I. stanovuje
podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území významného vodního
toku Želivka v ř.km 93,325 - 104,420, číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0050-0-00 až 1-0902-0010-0-00 , je to úsek vodního toku od hráze Hejlovského rybníka po pramen, a to v rozsahu
dle mapových podkladů uvedených v dokumentaci pro stanovení záplavových území z listopadu
2015.
Ve vyhlášce č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je v příloze č.1 pod č. 239 uvedena
Želivka v celé své délce 104,5 km jako významný vodní tok, identifikátor vodního toku:
10100022.
Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět,
dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok - Qs, Q20 a Q100) v rozsahu vyznačeném
v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku
1:10000, mapové listy C, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření).
II. vymezuje
podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného
vodního toku Želivka v ř.km 93,325 - 104,420, číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0050-0-00 až
1-09-02-0010-0-00 Ue to úsek vodního toku od Hejlovského rybníka po pramen) v rozsahu
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vyznačeném v analoqové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných
mapách v měřítku 1:10 000, mapové listy D, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření).
Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je stanoveno pro vodní tok Želivka,
souřadnice řešeného úseku Želivky v systému JTSK: ZÚ Y 699 747 X 1 125 541; KÚ Y
697 578 X = 1 133449, říční kilometr 93,325 - 104,420, číslo hydrolog. pořadí 1-09-02-0050-000 až 1-09-02-0010-0-00, týká se katastrálních území Částkovice (Městys Nová Cerekev),
Ondřejov u Pelhřimova, Ústrašín, Libkova Voda, Božejov, Vlásenice-Drbohlavy
(Město
Pelhřimov), Mezná u Pelhřimova, Častrov.
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Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zjistil z úřední činnosti, že Městský úřad Pelhřimov, odbor
životního prostředí (dále jen "MěÚ Pelhřimov, OŽP") jako věcně nepříslušný správní orgán
zahájil proces stanovení záplavového území významného vodního toku Želivka v ř. km 93,325 104,420 vydáním návrhu opatření obecné povahy dne 15. 4. 2016 pod č.j. OŽP/1629/2015-3.
Protože stanovení nebylo ukončeno vydáním opatření obecné povahy, krajský úřad, OŽPZ nově
stanoví záplavové území Želivky včetně aktivní zóny v daném úseku. Podklady pro projednání
byly stejné.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně
vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního
řádu dal dopisem ze dne 27.5.2016 č.j. KUJI 43914/2016, sp.zn. OŽPZ 1437/2016 Pa-2
dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových
stránkách Kraje Vysočina. Ve stanovené lhůtě neobdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ
žádné stanovisko.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.
2 písmo d) a ustanovení § 107 odst. 1 písmo o) vodního zákona zveřejnil v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
od 16. 6. 2016 do 4. 7. 2016 návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového
území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Želivka v km
93,325 - 104,420 včetně odůvodnění. Zároveň vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a
odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné
připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. V této lhůtě
žádné námitky ani připomínky neobdržel.
ř.

Dokumentaci pro stanovení záplavového území významného vodního toku Želivka včetně
aktivní zóny v úseku říční kilometr 93,325 - 104,420 zpracovalo Povodí Vltavy, státní podnik,
oddělení projektových činností České Budějovice, Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0008170 v listopadu 2015 na základě geodetického
zaměření toku provedeného v roce 2015 firmou Gefos, výškopisu terénu inundace převzatého z
digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) a hydrologických údajů poskytnutých
ČHMÚ dne 2. 9. 2015 pro řešený úsek toku ve dvou profilech. Jedná se o profily: nad Borským
potokem (říční km 94,597) a silniční propustek v k.ú. Vlásenice-Drbohlavy (říční km 101,402).
Průběh hladin pro průtoky pětileté, dvacetileté a stoleté vody byl stanoven výpočtem za použití
programového vybavení HEC-RAS.
Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno podle metodiky Ministerstva
zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území
provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného
profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto
rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku Q20.
Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 a 1 : 5 000 (ortofoto) vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti
a stoleté povodně. Aktivní zóna je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000 a 1:5000 (ortofoto).
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody
a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje
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Povodí Vltavy, státní podnik. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají
z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby
a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.
V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové
poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat
a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby
v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro
případ průtoku větších vod než Q100.
Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující
podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního
zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní
nezávadnosti vod.
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území
včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením
§ 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4
vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém
území nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Želivka je závazným podkladem pro
územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do
jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou Č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního
zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Želivka a
předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.
Záplavové území významného vodního toku Želivka v km 93,3- 39,4 bylo stanoveno Krajským
úřadem kraje Vysočina dne 18.04.2007 pod č.j. KUJI 50216/2007, sp.zn. OLVHZ 377/2007 Pa-4
dne 23. 7. 2007, kde řešený úsek je od je od hráze Hejlovského rybníka v ř.km 93,279 po ř.km
39,4, kdy navazuje na zátopu VD Švihov, poté v ř.km 16,9 opouští území kraje Vysočina. Tímto
stanovením bude stanovení záplavového území Želivky dokončeno (93,325 - 104,420).
ř.

Podklady v elektronické podobě k návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny
významného vodního toku Želivka jsou k nahlédnutí na webových stránkách Kraje Vysočina,
v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství / oddělení vodního hospodářství /
záplavová území.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. 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.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslava Pavouková,v.r.
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Město Pelhřimov, Městys Nová Cerekev, Obec Ondřejov, Obec Ústrašín, Obec Libkova
Voda, Městys Božejov, Obec Mezná a Obec Častrov se žádají o vyvěšení celého tohoto
opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně
15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu, OŽPZ.
Po stejnou dobu bude zveřejněno i na úřední desce krajského úřadu, zveřejněno je též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.

Datum vyvěšení:

~~.:}.

1v1C

Datum sejmutí:

~~~
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

*
~
Přílohu - dokumen ~
O ho území významného vodního toku Želivka v ř.km 93,325 104,420 - obdržely příslušné obce a dotčené orgány spolu s opatřením MěÚ Pelhřimov, OŽP č.j.
OŽP/1629/2015-3 ze dne 15.4.2016.

Rozdělovník:
opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky

Pro vyvěšení na úřední desce: (prostřednictvím datové schránky):
• Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
• Obec Ondřejov, Ondřejov 45, 393 01 Pelhřimov
• Obec Ústrašín, Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov
• Obec Libkova Voda, Libkova Voda 61, 394 62 Libkova Voda
• Městys Božejov, Božejov 111, 39461 Božejov
• Obec Mezná, Mezná 40, 393 01 Pelhřimov
• Obec Častrov, Častrov 105, 394 63 Častrov
• Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, 393 01 Pelhřimov
Dále obdrží: (prostřednictvím datové schránky):
• Městský úřad Počátky, stavební odbor, Horní 82, 39464 Počátky
• Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov
• Městský úřad Pelhřimov, OŽP, ochrana přírody, Pražská 2460, Pelhřimov
• Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5-Smíchov
Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:
•

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností - zde
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