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VE

EJNÁ

VYHLÁŠKA

M!stský ú ad Pelh imov, odbor životního prost edí, jako v!cn! p íslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona #. 254/2001 Sb., o vodách a o zm!n! n!kterých zákon$, ve
zn!ní pozd!jších p edpis$ (dále jen "vodní zákon"), jako místn! p íslušný vodoprávní ú ad
podle § 11 zákona #. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn!ní pozd!jších p edpis$ (dále jen
„správní ád“) zve ej%uje v souladu s § 172 odst. 1 správního ádu návrh opat ení obecné
povahy v#etn! od$vodn!ní ve v!ci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení
aktivní zóny záplavového území vodního toku Cerekvický potok v úseku í#ní kilometr
0,000 - 16,300. Návrh podal dne 18. 1. 2012 správce tohoto vodního toku a správce
povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Hole#kova 8, 150 21 Praha 5 (dále jen „Povodí
Vltavy, státní podnik“).
NÁVRH OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY:
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
vodního toku Cerekvický potok v úseku !í"ní kilometr 0,000 – 16,300.
M!stský ú ad Pelh imov, odbor životního prost edí, jako v!cn! p íslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místn! p íslušný vodoprávní ú ad podle § 11
správního ádu na základ! návrhu správce vodního toku Cerekvický potok a správce
povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik doru#eného dne 18.1.2012
I.

stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území vodního toku Cerekvický
potok v úseku í#ní kilometr 0,000 - 16,300, a to v rozsahu dle mapových podklad$, které
jsou nedílnou sou#ástí tohoto opat ení. Záplavové území se stanovuje pro výskyt p irozené
povodn! s periodicitou jedenkrát za p!t, dvacet a sto let (tzv. p!tiletý, dvacetiletý a stoletý
pr$tok - Q5, Q20 a Q100) v rozsahu vyzna#eném v analogové form! (zobrazením
záplavového území v digitáln! zpracovaných mapách v m! ítku 1:10 000).
II.

vymezuje
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podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodního toku
Cerekvický potok v úseku í#ní kilometr 0,000 - 16,300, a to v rozsahu dle mapových
podklad$ v#etn! aktivní zóny záplavového území v m! ítku 1:10 000, které jsou nedílnou
sou#ástí tohoto opat ení.
Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro vodní tok
Cerekvický potok v úseku í#ní kilometr 0,000 - 16,300, hydrologické #íslo povodí 1 - 09 02 - 104 až 108, týká se katastrálních území Stanovice u Nové Cerekve, Vlásenice u
Pelh imova, Nová Cerekev, Prose#-Obo išt!, Chmelná u Pelh imova, Morave#, Lidma%ka,
Lidma%, T!mice u Kamenice nad Lipou.
Od#vodn$ní:
Záplavové území vodního toku Cerekvický potok v#etn! aktivní zóny vypracovalo Povodí
Vltavy, státní podnik, odd!lení projektových #inností, "eské Bud!jovice v listopadu 2011
na základ! geodetického zam! ení toku provedeného v roce 2011 a hydrologických údaj$
poskytnutých "HMÚ dne 3.10.2011 ve t ech profilech. Jedná se o profily: nad soutokem
s Želivkou ( í#ní km 0,000), nad potokem Br$dek ( í#ní km 7,297), hráz rybníka v Hojav!
( í#ní km 15,800). Pr$b!h hladin pro pr$toky p!tileté, dvacetileté a stoleté vody byl
stanoven výpo#tem za použití programového vybavení HEC-RAS. Stanovení aktivní zóny
záplavového území bylo provedeno v celé délce toku podle metodiky Ministerstva
zem!d!lství. Rozší ení primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastav!ném území
provedeno podle rozd!lení m!rných pr$tok$ (za aktivní zónu je považována ta #ást
p í#ného profilu, která provede více než 80 % celkového pr$toku). Mimo zastav!né území
bylo toto rozší ení provedeno podle záplavového území pr$toku Q20.
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na
ovlivn!ní odtokových pom!r$ v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky
a rychlosti vody a p ípadné ohrožení staveb. Vyjád ení pro tyto stavby v záplavovém
území i nadále poskytuje Povodí Vltavy, státní podnik. Omezení ve stanovené aktivní
zón$ záplavového území vyplývají z § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativn!
vyjmenovány zakázané stavby a #innosti, což je d$ležité zejména p i správní #innosti
stavebních ú ad$.
V p ípad! nov! plánované výstavby v!tších staveb v záplavovém území, které mohou
ovlivnit odtokové pom!ry, bude t eba i nadále lokalitu detailn! p em! it a pr$b!hy hladin
v dané lokalit! p epo#ítat a vyhodnotit vhodná protipovod%ová opat ení a vliv na odtokové
pom!ry. Zásadní p í#né stavby v inundaci (nap . komunikace), které by ovlivnily odtokové
pom!ry, bude nutno posuzovat i pro p ípad v!tších vod než Q100.
Vodoprávní ú ad nestanovuje podle § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky
v záplavovém území, nebo& podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona
snižují nep íznivé ú#inky povodní a zajiš&ují dostate#n! ochranu jakosti a zdravotní
nezávadnosti vod.
Výslovn! se upozor%uje, že umis&ování jakýchkoliv staveb a za ízení v záplavovém území
v#etn! terénních úprav je možné pouze se souhlasem v!cn! a místn! p íslušného
vodoprávního ú adu (obecního ú adu obce s rozší enou p$sobností) v souladu s
ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povod%ového plánu dle § 71
odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb #i pozemk$, které se nacházejí
v záplavovém území nebo mohou zhoršit pr$b!h povodn!.
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Stanovené záplavové území Cerekvického potoka je závazným podkladem pro územní
plánování v území, jehož se týká a musí být v p íslušném rozsahu zahrnuto do
jednotlivých stup%$ územn! plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou #.
500/2006 Sb., o územn! analytických podkladech, územn! plánovací dokumentaci a
zp$sobu evidence územn! plánovací #innosti. Stanovené záplavové území Cerekvického
potoka je i výchozím podkladem pro vyjad ovací #innost správce vodního toku a správce
povodí.
M!stský ú ad Pelh imov, odbor ŽP zabezpe#í v souladu s § 66 odst. 4 vodního zákona
zp ístupn!ní dokumentace záplavového území vodního toku Cerekvický potok a p edá
jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prost edí "eské republiky.
Proti opat ení obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný
prost edek. Podle § 174 odst. 2 správního ádu lze soulad opat ení obecné povahy
s právními p edpisy posoudit v p ezkumném ízení.
V souladu s § 172 odst. 4 správního ádu m$že k návrhu opat ení obecné povahy kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opat ením obecné povahy p ímo dot#eny,
uplatnit u správního orgánu písemné p ipomínky. Správní orgán je povinen se
p ipomínkami zabývat jako podkladem pro opat ení obecné povahy a vypo ádat se s nimi
v jeho od$vodn!ní.
Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v p ípad! vydávání opat ení obecné povahy, kterým
se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije
ustanovení § 172 odst. 5 správního ádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opat ením obecné povahy p ímo dot#eny, mohou podat proti návrhu opat ení obecné
povahy písemné od$vodn!né námitky.
M$stský ú!ad Pelh!imov, odbor ŽP, vyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 4
správního !ádu dot"ené osoby, aby k návrhu opat!ení obecné povahy podávaly
písemné p!ipomínky a to do 15-ti dn# ode dne doru"ení návrhu opat!ení obecné
povahy.
Do podklad$ pro stanovení záplavového území vodního toku Cerekvický potok je možno
nahlédnout na odboru ŽP M!stského ú adu v Pelh imov!, Pražská 2460, ve 3. pat e,
kancelá #.5, v ú edních hodinách pro ve ejnost nebo jindy po p edchozí telefonické
dohod!. Podklady pro stanovení jsou rovn!ž dostupné na obecních ú adech a ú adech m!st
uvedených v rozd!lovníku tohoto opat ení.

Ing. Milan Vejm$lek
Vedoucí odd$lení ochrany prost!edí

M$stys Nová Cerekev a obce Morave", Lidma% a T$mice se žádají o vyv$šení celého
tohoto návrhu opat!ení obecné povahy na míst! k tomu ur#eném po dobu stanovenou
zákonem (minimáln! 15 dn$) a poté o zaslání potvrzení o vyv$šení M$stskému ú!adu
Pelh!imov, odboru ŽP. Po stejnou dobu bude návrh i na ú ední desce M!stského ú adu
Pelh imov. Zve ejn!n je též zp$sobem umož%ujícím dálkový p ístup. Patnáctým dnem po
vyv!šení se písemnost považuje za doru#enou.
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Datum vyv!šení ..................

Datum sejmutí .................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyv!šení a sejmutí oznámení.

Rozd$lovník
Povodí Vltavy, státní podnik, Hole#kova 8, 150 21 Praha 5
M!stys Nová Cerekev, Nová Cerekev (2x s žádostí o vyv!šení) + p!íloha
Obec Morave#, Morave# (2x s žádostí o vyv!šení) + p!íloha
Obec Lidma%, Lidma% (2x s žádostí o vyv!šení) + p!íloha
Obec T!mice, T!mice (2x s žádostí o vyv!šení) + p!íloha
M!stský ú ad "ernovice, odbor výstavby, "ernovice
M!stský ú ad Pelh imov, odbor výstavby, Pelh imov
M!stský ú ad Kamenice nad Lipou, odbor výstavby a ŽP, Kamenice nad Lipou
P íloha: CD s podklady pro stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny

#.j.: OŽP/77/2012-3
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