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Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí
Číslo jednací: OŽP/1629/20 15-3
kartační a ukládací znak: VilO
231.10
Oprávněná úřední o oba: ing. Milan Vejmělek
Telefon: 565/35 14 12
E-mail: vejmelekčřrnupe.cz

Pelhřimov 15. dubna 2016

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Městský úřad Pelhřirnov, odbor životního prostředí, jako věcně pří lušný vodoprávní úřad
podle
104 odst. 2 písmo c) a § 106 zákona č. 254/200 I b., o odách a o změně
některých zákonů ve znění pozděj ích předpisů (dále jen" odní zákon"), jako mí tně
příslušný vodoprávní úřad podle § I I zákona č. 500/2004
b., právní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen " prá ní řád") zveřejňuje
ouladu s § 172 odst. I
právního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění
e věci stanovení
rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního
toku Želivka v úseku říční kilometr 93,325 - 104,420. Návrh podal právce tohoto
vodního toku a sprá ce po odí, tj. Povodí Vltavy, tátní podnik Holečkova 8, 150 21
Praha 5 (dále jen .Povodí Vltavy státní podnik' ) dne 2. prosince 2015.

ÁVRH OPATŘE

Í OBEC

É POVAHY:

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového
vodního toku Želivka v úseku říční kilometr 93,325 - 104,420.
Městský úřad Pelhřimov
odbor životního prostředí jako věcně pří
podle ustanovení § 104 odst. 2 písmo c) a § 106 vodního zákona,
vodoprávní úřad podle § I I prá ního řádu podle u tanovení
172
v ouladu s ustanovením § 7 yhlá šk č. 236/2002 b. o způsobu
návrhu a stanovování záplavových území na základě návrhu
Želivka a správce po odí, tj. Po odi Vita . státní podnik
I.

území

lušný vodoprávní úřad
jako místně příslušný
§ 173 správního řádu,
a rozsahu zpracování
právce vodního toku

stanovuje

podle § 66 odst. I vodního zákona rozsah záplavového území vodního toku Želivka
v úseku od Hejlovského rybníka po pramen (říční kilometr 93,325 - 104,420) a to
v rozsahu dle mapo ých podkladů u edených v dokumentaci pro tanovení záplavových
území z listopadu 2015, které j ou nedílnou součá tí tohoto opatření. Záplavové území se
stanovuje pro výskyt přirozené po odně periodicitou jedenkrát za pět d acet a sto let
(tzv. pětiletý, dvacetiletý a toletý průtok - Q5, Q20 a QIOO) v roz ahu yznačeném
analogové formě (zobrazením záplavového území
digitálně zpracovaných mapách
v měřítku I: IO 000).
Pražská 2460, 39301

Pclhřimov, tel: 565 351412. e-mail: vejmelek@mupc.cz,

internet: www.mupe.cz

II.

vymezuje

podle
66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodního toku
Želivka v eku od Hejlov kého rybníka po pramen (říční kilometr 93 325 - 104,420) a to
v rozsahu dle mapových podkladů u edenv ch v dokumentaci pro stanovení záplavových
území z listopadu 2015 včetně aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:1O 000, které
jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
ů

Stanovené záplavové území a ymezení aktivní zóny je zpracováno pro vodní tok Želivka,
souřadnice řešeného úseku Želi ky
tému JTSK: Z' Y = 699747 X = 1125541; KÚ
Y = 697578 X = 1133449 říční kilometr 93325 - 104,420, číslo h drolog. pořadí 1-0902-005 až 1-09-02-001 týká se kata trálních území ástkovice, Ondřejov u Pelhřimova,
Ústrašín, Libkova Voda, Božejov, Vlá enice-Orbohlavy, Mezná u Pelhřimova, Častrov.
Dle u tanovení § 172 od t. 3 právního řádu vodoprávní úřad
projednání předmětného opatření obecné povah se nebude konat.

tano uje, že veřejné

Odůvodnění:
Dokumentaci pro stanovení záplavo é území vodního toku Želivka včetně aktivní zóny v
úseku říční kilometr 93,325 - 104,420 vypracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení
projektových činností, Č. Budějo ice listopadu 2015 na základě geodetického zaměření
toku pro edeného v roce 2015 firmou Gefos, ýškopi u terénu inundace převzatého z
digitálního modelu reliéfu ČR 5.generace (OMR 5G) a hydrologických
údaj li
po kytnutých ČHMÚ dne 2.9.2015 pro řešen' ú ek toku ve dvou profilech. Jedná se o
profily: nad Borským potokem (říční km 94,597) a silniční propu tek v k.ú. VláseniceOrbohlavy (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 zápla o ého území b 10 provedeno podle metodik
Ministerstva
zeměděl tví. Rozšíření primární akti ní zóny záplavového území bylo v za tavěném
území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za akti ní zónu je považo ána ta část
příčného profilu, která pro ede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území
bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku Q20
Každá plánovaná
ýsta ba
záplavovém území mu í být posuzována s ohledem na
ovlivnění odtok o ých poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky
a rychlo ti vody a případné ohrožení ta eb. Vyjádření pro tyto sta b
záplavovém
území i nadále po kytuje Povodí Vita , tátní podnik. Omezení ve tanovené aktivní
zóně záplavového území vyplývají z § 67 od 1. I a 2 vodního zákona, kde jsou taxati ně
vyjmenovány zakázané stavby a činno ti, což je důležité zejména při správní činnosti
stavebních úřadů.
Vodoprávní úřad ne tanovuje podle § 67 od t. 3 odního zákona omezující podmínky
záplavovém území neboť podmínky a ouhrn povinností
plývající z odního zákona
snižují nepřízni
účinky povodní a zaji ťují dostatečně ochranu jakosti a zdra otní
nezávadno ti vod.
é

Výslovně se upozorňuje, že umisťování jak' chkoliv staveb a zařízení v záplavovém území
včetně terénních úpra je možné pouze e ouhla em věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou pů obno ti) v souladu s
ustano ením § 17 odního zákona. Povinnost zpraco ání povodňového plánu dle § 71
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odst. 4 vodního zákona mají všichni vla tníci
území nebo mohou zhoršit průběh po odně.

taveb, které se nacházejí v záplavovém

Stanovené zápla ové území toku Želivka
ú eku říční kilometr 93 325 - 104,420 je
závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož
e týká a musí být
v pří lušném roz ahu zahrnuto do jednotli ých tupňů územně plánovací dokumentace
v souladu s platnou vyhlá kou č. 500/2006
b., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené
záplavové území toku Želivka je i v' chozírn podkladem pro vyjadřovací činnost správce
vodního toku a správce povodí.
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP zabezpečí v ouladu
§ 66 ~dst. 4 vodního zákona
zpřístupnění dokumentace záplavového území vodního toku Zelivka v ú eku říční
kilometr 93,325 - 104,420 a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního
prostředí České republiky.
Proti opatření obecné povahy nelze v ouladu
§ 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 sprá ního řádu lze oulad opatření obecné povahy
s právními předpi
posoudit přezkumném řízení.
V ouladu § 172 odst. 4 právního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povah přímo dotčeny,
uplatnit u právního orgánu pí emné připomínky. Správní orgán je povinen se
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se nimi
v jeho odůvodnění.
Podle § 115a od t. 3 vodního zákona v případě ydá ání opatření obecné povahy, kterým
e stanovuje záplavové území a
mezuje aktivní zóna zápla o ého území, se nepoužije
ustanovení § 172 odst. 5 právního řádu podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy ouvi ející
výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, vyzývá v ouladu s § 172 odst. 1 a odst. 4
správního řádu dotčené o oby, ab k návrhu opatření obecné povahy podávaly
písemné připomínky a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné
povahy.
Do podkladů pro stanovení záplavového území vodního toku Želivka je možno
nahlédnout na odboru ŽP Měst kého úřadu v Pelhřimově, Pražská 2460, v 1. patře,
kancelář č. 221, v úředních hodinách pro veřejnost nebo jindy po předchozí
telefonické dohodě. Podklady pro stanovení jsou rovněž do tupné v elektronické
podobě (na CD) na dotčených obcích.

Ing. Milan Vejměle ~
\
Vedoucí oddělení ochrany pro tředí

Městys Nová Cerekev, Obec Ondřejov, Obec Ú trašín, Obec Libkova Voda,
Obec Mezná a Obec Ča tro se žádají o vyvěšení celého tohoto návrhu
povahy na místě k tomu určeném po dobu tanovenou zákonem (minimálně
zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Pelhřimov, odboru ŽP. Po
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návrh i na úřední desce Měst kého úřadu Pelhřimov. Zveřejněn je též způsobem umoznujicrm
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se pí emno t považuje za doručenou.
Datum vyvěšeni

,.tJ. ~ 'Lo/~

_

Datum sejmutí

.

utí oznámení.

O~

Rozdělovnik

Y1H~~~rtíaha
5 - (O )
Městys o
erekev,
o Cercke 276,39415
ová erekev (dvě vyhotovení) + příloha - (dodejka)
Obec Ondřejovo ndřejov 45, 393 OI Pelhřimo (dvě vyhotovení) + příloha - (dodejka)
Obec Ústrašín. Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimo (dvě vyhoto ení) + příloha - (dodejka)
Obec Libkova Voda, Libkova Voda 61, 394 62 Libko a Voda (dvě vyhotovení) + přiloha - (dodejka)
Městys Božejov. Božejov 1.11, 39461 Božejov (dvě vyhotovení) + příloha - (dodejka)
Obec Mezná. Mezná 40. 393 01 Pelhřimov (dvě \ hotovení) + příloha - (dodejka)
Obec Častrov. a tro 105,39463
Častro (dvě vyhotoveni) + příloha - (dodejka)
Městský úřad Počátky, sta ební odbor, H mí 82. 394 64 Počátkj + příloha - (dodejka)
Městský úřad Pelhřimo . odbor ·stavby. Pelhřimov + příloha
á

Příloha:

á

CD s podklady pro stanovení zápla ového území a jeho aktivní zóny
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