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telefon: 386 720 727

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území
významných vodních toků
Lužnice ř.km 0,000 – 109,568 od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy
Nežárka ř.km 0,000 – 2,380 od soutoku s Lužnicí po železniční most „Vídeňský“ ve Veselí nad Lužnicí
Degárka ř.km 0,000 – 0,920 od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále také jen „krajský úřad“), jako
vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu správce významných vodních toků Lužnice,
Nežárky a Degárky, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953,
prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice,
podaného dne 15.04.2015, a předložené dokumentace „Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou
po Novořecké splavy (ř.km 0,000 – 109,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí“, jejímž
zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5, České
Budějovice; zpracováno v únoru 2015,
pro významný vodní tok Lužnice v ř.km 0,000 – 109,568
ř.km 0,000 v ČHP 1-07-04-1180-0-00, ř.km 109,568 v ČHP 1-07-02-0312-0-00
od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy
na území těchto obcí
Obec

Katastrální území obce

Hosty

Hosty

Všemyslice

Všemyslice

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou, Koloděje nad Luţnicí, Nuzice

Bechyně

Hvoţďany u Bechyně, Bechyně, Senoţaty u Bechyně

Hodonice

Hodonice u Bechyně

Sudoměřice u Bechyně

Beţerovice

Černýšovice

Černýšovice

Dobronice u Bechyně

Dobronice u Bechyně

Malšice

Dobřejice, Malšice

Bečice

Bečice nad Luţnicí

Stádlec

Křída u Stádlce, Stádlec, Slavňovice

Řepeč

Řepeč

Dražice

Draţice u Tábora

Dražičky

Draţičky
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Obec

Katastrální území obce

Slapy

Hnojná Lhotka

Tábor

Klokoty, Horky u Tábora, Tábor, Čelkovice

Radimovice u Želče

Radimovice u Ţelče

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

Planá nad Lužnicí

Planá nad Luţnicí

Ústrašice

Ústrašice

Košice

Doubí nad Luţnicí

Skalice

Třebiště, Skalice nad Luţnicí, Rybova Lhota

Roudná

Roudná nad Luţnicí

Klenovice

Klenovice u Soběslavi

Soběslav

Soběslav

Vesce

Čeraz

Dráchov

Dráchov

Řípec

Řípec

Žíšov

Ţíšov u Veselí nad Luţnicí

Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Luţnicí, Horusice

Vlkov

Vlkov nad Luţnicí

Val

Val u Veselí nad Luţnicí

Ponědrážka

Ponědráţka

Ponědraž

Ponědraţ

Frahelž

Frahelţ

Klec

Klec

Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Luţnicí

Lužnice

Luţnice

Třeboň

Stará Hlína, Přeseka, Třeboň, Holičky u Staré Hlíny

pro významný vodní tok Nežárka v ř.km 0,000 – 2,380
ř.km 0,000 v ČHP 1-07-03-0792-0-00, ř.km 2,380 v ČHP 1-07-03-0791-0-00
od soutoku s Lužnicí po železniční most „Vídeňský“ ve Veselí nad Lužnicí
pro významný vodní tok Degárka v ř.km 0,000 – 0,920
celá délka toku v ČHP 1-07-02-0770-0-00
od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky
na území této obce
Obec

Katastrální území obce

Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Luţnicí

I. s t a n o v u j e
podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to
v rozsahu dle dokumentace „Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0,000 –
109,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí“, která je přílohou tohoto stanovení;
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II. v y m e z u j e
podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území, a to v rozsahu dle dokumentace „Záplavová
území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0,000 – 109,568) včetně Nežárky a Degárky
ve Veselí nad Lužnicí“, která je přílohou tohoto stanovení.
Dotčené obce a obce s rozšířenou působností, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká, žádáme,
aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km
0,000 – 109,568, Nežárka ř.km 0,000 – 2,380 a Degárka ř.km 0,000 – 0,920, zapracovaly v souladu s § 71 vodního
zákona do svého povodňového plánu.
Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků
Lužnice ř.km 0,000 – 109,568, Nežárky ř.km 0,000 – 2,380 a Degárky ř.km 0,000 – 0,920 je možné získat u místně
příslušných stavebních úřadů (Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje (stavební úřad); Městský
úřad Bechyně, odbor výstavby a životního prostředí; Městský úřad Tábor, stavební úřad; Městský úřad Sezimovo
Ústí, odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy; Městský úřad Soběslav, odbor
výstavby a regionálního rozvoje; Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí; Městský
úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu) u místně příslušných vodoprávních úřadů (Městský
úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí; Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí; Městský úřad
Soběslav, odbor životního prostředí; Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí; Krajský úřad – Jihočeský
kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) a na internetových stránkách Krajského úřadu – Jihočeský
kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v sekci „Záplavová území“ (cesta: www.kraj-jihocesky.cz →
Krajský úřad → Odbor životního prostření, zemědělství a lesnictví → Záplavová území; přímo: http://www.krajjihocesky.cz/1880/zaplavova_uzemi.htm ). Dokumentace záplavového území bude rozeslána po nabytí účinnosti
opatření obecné povahy, a to patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Tímto stanovením záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice
ř.km 0,000 – 109,568, Nežárky ř.km 0,000 – 2,380 a Degárky ř.km 0,000 – 0,920 se v plném rozsahu nahrazuje:


záplavové území a aktivní zóna záplavového území významných vodních toků Lužnice v ř.km 0,000 – 109,568,
Nežárky v ř.km 0,000 – 2,380 a Degárky v ř.km 0,000 – 0,920, stanovená krajským úřadem, č.j. KUJCK
1506/2007 OZZL/2/Zah dne 22.01.2007.
Odůvodnění

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních
toků Lužnice ř.km 0,000 – 109,568, Nežárky ř.km 0,000 – 2,380 a Degárky ř.km 0,000 – 0,920, byl podán dne
15.04.2015 společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953,
prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice,
jako správcem uvedených významných vodních toků, který navrhl záplavové území a aktivní zónu záplavového
území. Aktivní zóna záplavového území byla dle zdůvodnění Povodí Vltavy, státní podnik, navržena v celé řešené
délce vodních toků z důvodu potřeby účinné ochrany odtokových poměrů v území, které se podstatnou měrou
podílí na převádění povodňových průtoků. Jedná se o území podél vodního toku z hlediska povodňových průtoků
nebezpečné, kde situování jakýchkoliv staveb a činností je zcela nežádoucí s výjimkou vodních děl, činností
a staveb uvedených v § 67 odst. 1 vodního zákona. Spolu s návrhem byla předložena mapová situace s nově
zakreslenými záplavovými čarami a nově vyznačenou aktivní zónou záplavového území.
Důvodem změny záplavového území a aktivní zóny vodních toků Lužnice, Nežárky a Degárky jsou nové
zpřesněné podklady pořizované v souvislosti se zpracováním map povodňových rizik (Lužnice ř.km 39,0 – 94,2 a
Nežárky ř.km 0,0 - 2,5) a aktualizace mapových podkladů ostatních částí vodních toků. Do výpočtu byly zahrnuty
protipovodňové úpravy.
Významné vodní toky Lužnice (ID vodního toku 10100007), Nežárka (ID vodního toku 10100050) a Degárka (ID
vodního toku 10128905) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Po podání žádosti svolal krajský úřad ústní jednání s obcemi podle § 172 odst. 1 správního řádu, které mají ve věci
postavení dotčeného orgánu dle § 136 odst. 2 správního řádu, jichž se toto záplavové území dotýká,
a s vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností, v jejichž územní působnosti se navržené záplavové území
uvedených vodních toků nachází, a to na den 05.06.2015. Připomínky ze strany obcí a vodoprávního úřadu byly
vysvětleny, mapové listy č. 15 (AZZÚ), č. 17 (AZZÚ), č. 21 (ZÚ a AZZÚ), č. 22 (ZÚ a AZZÚ) a č. 23 (ZÚ a AZZÚ)
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byly společností Povodí Vltavy, státní podnik, následně upraveny a krajským úřadem dne 01.07.2015 zaslány
obcím a vodoprávním úřadů, jichž se změna týkala.
Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce krajského úřadu a též úřední desce obecních
úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, a to po dobu 15-ti dnů. Dle § 25
odst. 3 správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tedy krajského úřadu, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 09.07.2015
a následně sejmut dne 27.07.2015.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval krajský úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky
a zároveň v souladu s § 172 odst.1 správního řádu vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly písemné
připomínky. Tyto připomínky mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu uplatněny nejpozději dne
31.07.2015, na adresu krajského úřadu.
Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.
K návrhu záplavového území byly uplatněny tyto připomínky:
Bechyňský rozvoj, zapsaný spolek, IČO: 227 48 776, předseda rady o.s. Bechyňský rozvoj, Miroslav Junek,
Velká hradební 1510/22, 400 01 Ústí nad Labem (označení ke dni 10.09.2015 dle výpisu ze spolkového rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 5746: „Bechyňský spolek“, sídlo: 39165 109,
391 65 Dobronice u Bechyně), doručeno 15.07.2015, zaevidováno pod č.j. KUJCK 57239/2015/OZZL/16.
„Váţení.
Jakoţto zapsaný spolek Bechyňský rozvoj, reagujeme tímto na zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a to
ve stanovení rozsahu záplavového území s vymezením aktivní zóny záplavového území významných vodních
toků. Proto Vás ţádáme, aby byl náš spolek veden v řízení jako účastník řízení, neboť svou náplní a činností má
za základní cíl ochranu krajiny a přírody bechyňska do jehoţ území spadá část sledovaného vodního toku Luţnice
zahrnuté ve vymezeném pásmu Natura2000.
Nutno podotknout, ţe záplavové území v obci Dobronice u Bechyně od roku 2002 definovala tu část území
postihnutou záplavami z roku 2002. Tato hranice je tak bez dalších pochybností aktivní zónou záplavového území
a to i s ohledem na pravidelně se opakující záplavy v dané lokalitě. Jaké si podnikatelské či řekněme stavební loby
pak dosáhlo změny v určení hranice záplavové zóny při levém okraji Luţnice a v místě těsně pod jezem a v jeho
úrovni a to jen proto, aby zde mohli realizovat své stavební záměry. Ve vyloţeně záplavové části území (doloţeno
leteckým snímkem) tak proběhla výstavby rekreačních chat a ţelezobetonových oplocení, coţ je ve své podstatě
velmi nebezpečný prvek v území postiţených záplavami. Samotná definice zákona totiţ neumoţňuje tento druh
staveb v aktivních záplavových zónách.
S ohledem na uvedené musíme také upozornit, ţe pojem záplav v globálním měřítku není nutné pro stanovení
pásma striktně hájit, avšak ţijeme v době, kdy dvoudenní vytrvalé deště, nulová údrţba říčních toků a uměle
vytvářené překáţky na jezech provozovateli malých vodních elektráren, pak utváří velmi časté riziko pravidelně se
opakujících povodní. Proto náš spolek velmi zásadně hájí utvořené hranice aktivní zóny záplavového území z roku
2002 v Dobronicích u Bechyně a trvá na jejich respektování. V této věci proto ţádáme o vyslyšení naší
argumentace, aby nepodléhala tlaku osob, které si chtějí navýšit hodnotu nemovitostí jen proto, ţe jsou si jinak
vědomi, ţe byly v minulosti postiţené záplavami. Šlo by o velmi nebezpečný precedens, neboť pokud opět dojde
k rozsáhlým záplavám, pak by byl nově vzniklý majetek a stavby ohroţeny existenčně ţivlem, který by zajistil jejich
devastaci a další následné škody v podobě odplavených částí staveb.
Připomeňme si, ţe most v Dobronicích u Bechyně byl strţen jen proto, ţe k němu doputovaly řekou stavby a jejich
části, nalézající se v záplavovém území. Je nutné proto chránit dotčená záplavová území, zajistit odstranění
překáţek na řekách a to i v podobě zřízených ocelových náplatků, které slouţí pouze k tomu, aby provozovatelé
malých vodních elektráren zvyšovali výkon svých zařízení a přitom právě tyto překáţky způsobují zanášení říčních
koryt naplaveninami a bahnem a to i několik desítek aţ stovek metrů před jezy. Retenční schopnost koryt je tak
na velmi špatné úrovni. I to je nutné zapracovat do stanovení aktivních záplavových zón.
Předkládáme tak mapu s vyznačenou hranicí záplavového území s dokreslením skutečného stavu v době záplav.
V této věci proto ţádáme o zapracování hranice aktivní záplavové zóny v lokalitě Dobronice u Bechyně. Tato
hranice je také patrna z leteckého snímku a nejedná se tak o hypotetické stanovení vytvořeného pásma,
Pro případ jakéhokoli poţadavku s nárokem na zpřesnění se prosím obracejte na předsedu zapsaného spolku
pana Miroslava Junka.“ (podepsán Miroslav Junek, předseda rady o.s. Bechyňský rozvoj).
Přílohy dopisu: mapa záplavového území DIBAVOD s dokreslenou čarou nazvanou „skutečná hranice záplav“
s označením stavby v mapě a letecká fotografie lokality v době záplavy s označením stavby.
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Vypořádání připomínky
Odstavec 1 - K žádosti o vedení spolku Bechyňský rozvoj jako účastníka řízení sdělujeme, že v souladu s § 172
odst. 4 správního řádu „k návrhu opatření obecné povahy můţe kdokoli, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky“; toto právo
se vztahuje i na spolek Bechyňský rozvoj.
Odstavec 2 - K uvedenému odstavci sdělujeme, že historická povodeň z roku 2002 nedefinuje záplavové území,
ani aktivní zónu záplavového území. Může se jednat o záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené
povodně, která je v § 2 písm. d) vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu
a stanovování záplavových území (dále také jen vyhláška č. 236/2002 Sb.), definována jako „území, které je
vymezeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší historicky zaznamenané a dokumentované hladině vody
při přirozené povodni“. V dokumentaci předkládané správcem vodního toku jako součást návrhu záplavového
území (dále také jen „dokumentace“) je v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) vyhlášky č. 236/2002 Sb., mapa se
zobrazením záplavového území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně. Dostupnost dokumentace je uvedena
ve výroku II. tohoto opatření obecné povahy. Pro informaci sdělujeme, že hranice historické záplavy roku 2002
uvedená v dokumentaci odpovídá zaslanému leteckému snímku, protože je to v současné době na Lužnici nejvyšší
historicky zaznamenaná a dokumentovaná hladina vody při přirozené povodni.
Záplavová území dle § 66 odst. 1 vodního zákona „jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní
úřad“. Z vodního zákona je zřejmé, že při stanovování záplavového území se nejedná o přebírání údajů
z historické povodně roku 2002 (Q2002). V souladu s § 2 písm. a), b) a f) a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., se
záplavové území vymezuje záplavovými čarami s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let. Uvedené periodicity
znamenají výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.
Aktivní zónu záplavového území vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad
v zastavěných územích, v zastavitelných plochách, případně podle potřeby v dalších územích. Aktivní zóna
záplavového území je v souladu s § 2 písm. e) vyhlášky č. 236/2002 Sb., definována jako „území v zastavěných
územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jeţ při povodni odvádí rozhodující část
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohroţuje ţivot, zdraví a majetek lidí“. V § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002
Sb., je dále uvedeno, že aktivní zóna záplavového území se vymezuje pro průtoky, které se vyskytují při přirozené
povodni s periodicitou 100 let. Aktivní zóna se vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona „v zastavěných
územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších
územích“. Krajský úřad stanovil aktivní zónu záplavového území v celé délce vodních toků Lužnice ř.km 0,000 –
109,568, Nežárka ř.km 0,000 – 2,380 a Degárka ř.km 0,000 – 0,920, protože společnost Povodí Vltavy, státní
podnik, v tomto rozsahu aktivní zónu záplavového území navrhla a potřebu zdůvodnila, viz odstavec 1 odůvodnění
opatření obecné povahy. Z uvedeného textu je zřejmé, že aktivní zóna záplavového území je definována jinak, než
ji navrhuje ve své připomínce spolek Bechyňský rozvoj a není totožná s hranicí historické povodně roku 2002.
K poznámce o „podnikatelské loby“ uvádíme, že krajský úřad obdržel ke stanovení záplavového území
významných vodních toků Lužnice, Nežárka, Degárka, vedeného pod sp. zn. OZZL 28718/2015/haha, pouze
připomínky, které jsou v tomto opatření obecné povahy uvedeny. Jak je zřejmé z odůvodnění, mapový list č. 5
(lokalita obce Dobronice u Bechyně) nebyl ani po ústním jednání zástupců obcí předmětem změny, což znamená,
že nikdo neuplatnil připomínky, požadující zmenšení rozsahu navrženého záplavového území nebo navržené
aktivní zóny záplavového území.
K uvedené výstavbě (v rozsahu přiložené letecké fotografické přílohy) sdělujeme, že některé na ní zachycené
stavby leží v záplavovém území vymezeném záplavovou čarou Q 100, avšak mimo aktivní zónu záplavového území,
kterou stanovil krajský úřad, č.j. KUJCK 1506/2007 OZZL/2/Zah dne 22.01.2007. Pokud stavba proběhla po
stanovení záplavového území, byla podmíněna vydáním souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c)
vodního zákona (Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí).
Dle sdělení společnosti Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 24.08.2015, „navrţený rozsah záplavy odpovídá
současným dostupným údajům o konfiguraci inundace na levém břehu Luţnice. Zdokumentovaná povodeň z roku
3
3
2002 měla kulminační průtok v tomto úseku toku cca 650 m /s. Stávající průtok Q100 je zde 515 m /s. Proto je
rozsah zakreslené záplavy menší neţ záplava v roce 2002. Navrţený rozsah záplavy zůstává beze změny“. Pro
3
úplnost vodoprávní úřad doplňuje, že průtok 650 m /s při povodni v roce 2002 odpovídá periodicitě povodně
jedenkrát za 500 let, takže nejvyšší historicky zaznamenaná a dokumentovaná záplavová čára při povodni v roce
2002 znamená zaplavení většího rozsahu záplavového území, než jaké je zaplaveno při povodni s periodicitou 5,
20 nebo 100 let.
Odstavec 3 - Nesprávnost názoru v připomínce, že hranice aktivní zóny záplavového území byla vytvořena
záplavou z roku 2002, je již vysvětlena ve vypořádání k odstavci 2.
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Odstavec 4 - K nutnosti chránit záplavová území uvádíme, že ochranu stanoveného záplavového území řeší vodní
zákon omezením dle § 67 a stanovením podmínky vydání povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu (pro obec
Dobronice u Bechyně - Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí) k některým činnostem, konkrétně




vydání povolení podle § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona, k vysazování stromů a keřů v záplavových
územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry; povolení dle § 14 odst. 1 a) vodního zákona se nevyžaduje
v případech dle § 14 odst. 2 vodního zákona,
vydání povolení podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem
do pozemku v záplavových územích,
vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním
úpravám v záplavových územích.

Vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh
povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce dle § 71
odst. 4 vodního zákona. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit
průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad (pro obec Dobronice u Bechyně - Městský úřad Tábor, odbor životního
prostředí).
V rámci návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území zpracovatel vychází z podkladů stanovených
v § 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., mimo jiné tedy i z výsledků geodetického zaměření podélného a příčných profilů
koryta vodního toku a přilehlého inundačního území, a to včetně objektů, které průtok ovlivňují. Toto informaci
vodoprávní úřad uvádí, aby bylo zřejmé, že návrh záplavového území a aktivní zóny záplavového území
zohledňuje stav koryta a přilehlého území v době zpracování návrhu, a že se nejedná o nějaké historické údaje
staré několik let či dokonce desítky let.
V Dobronicích u Bechyně protéká vodní tok Lužnice přirozeným korytem, kde vývoj tohoto koryta je ponechán na
přirozeném působení tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů, a které může měnit svůj směr,
podélná sklon a příčný profil (§ 44 odst. 2 vodního zákona). Jedinou příčnou stavbou v korytě toku je jez
v Dobronicích u Bechyně, který přirozený tok narušuje pouze v rozsahu platného povolení k nakládání s vodami,
stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Jak již bylo vysvětleno ve vypořádání k odstavci 2, stanovení
záplavového území a aktivní zóny záplavového území nemá za cíl řešit retenční schopnost koryta vodního toku.
Péče o koryto vodního toku je řešena samostatně v hlavě VI vodního zákona.
Odstavec 5 - Jak již bylo ve vypořádání k odstavci 2 vysvětleno, aktivní zóna je stanovené území, které
při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, proto § 67 vodního zákona stanovuje pro tuto část území
přísná omezení. Aktivní zóna záplavového území však nemůže být ztotožňována s hranicemi historické povodně
roku 2002 (Q2002).
Pro záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně (nad rámec stanoveného záplavového území
Q100) vodní zákon žádné omezení nestanovuje.
Závěr vypořádání připomínky spolku Bechyňský rozvoj
Krajský úřad požadavku spolku Bechyňský rozvoj na změnu záplavového území, příp. aktivní zóny záplavového
území v obci Dobronice u Bechyně nevyhověl, protože požadovaný rozsah záplavového území a aktivní zóny
záplavového území jde nad rámec § 66 a § 67 vodního zákona i prováděcí vyhlášky č. 236/2002 Sb. k § 66 odst. 3
vodního zákona.
Ing. Pavel Dvořák, Na Lhotech 1300/15, 148 00 Praha 4 Kunratice; Ing. Petr Dvořák, Nad Vernerákem 1578/1,
148 00 Praha 4 Kunratice; doručeno 31.07.2015, zaevidováno pod č.j. KUJCK 60662/2015/OZZL/21
Ing. Pavel Dvořák a Ing. Petr Dvořák vznesli připomínku proti začlenění pozemku ve svém vlastnictví parc. č. 4128
v k.ú. Veselí nad Lužnicí, do aktivní zóny záplavového území. Svou žádost zaslali také zpracovateli dokumentace,
společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, včetně geodetického zaměření.
Vypořádání připomínky
Oddělení projektových činností společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, po prověření situace podle geodetického
zaměření dodaného geodetickou kanceláří Ing. Zdeněk Bartošek (IČ 71798382) upravilo průběh aktivní zóny
na pravém břehu Nežárky (ř.km 1,2) tak, že aktivní zóna nezasahuje do parcely č. 4128 v k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Připomínce bylo vyhověno.
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Partner in Pet Food CZ s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13 – Nové Butovice; doručeno 31.07.2015,
evidováno pod č.j. KUJCK 60728/2015/OZZL/26
Společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o. připomínkovala průběh aktivní zóny záplavového území v oblasti pravého
břehu Lužnice, zejména v ř.km 74,5 – 75,0 (mapový list č.15), v oblasti známé jako Machovka. Důvodem bylo
vyvýšení komunikace vedoucí ke kynologickému klubu a provedení násypu; součástí dopisu byl mj. návrh aktivní
zóny záplavového území v lokalitě, přílohou dopisu bylo geodetické zaměření, které zpracovala geodetická
kancelář Ing. Zdeněk Bartošek (IČ 71798382).
Vypořádání připomínky
Oddělení projektových činností společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, po prověření místní situace podle
doručeného geodetického zaměření upravilo průběh aktivní zóny záplavového území na pravém břehu Lužnice,
v ř.km 75,0 – 75,4; k.ú. Veselí nad Lužnicí. Připomínce bylo vyhověno.
Celkové shrnutí vypořádání připomínek
K návrhu opatření obecné povahy byly krajskému úřadu doručeny 3 připomínky, připomínka spolku Bechyňský
rozvoj byla výše vysvětlena, požadavku na změnu záplavového území, příp. aktivní zóny záplavového území v obci
Dobronice u Bechyně nebylo vyhověno. Připomínce Ing. Pavla Dvořáka a Ing. Petra Dvořáka a připomínce
společnosti Partner in Pet Food CZ s.r.o. bylo vyhověno.
Společnost Povodí Vltavy, státní podnik krajskému úřadu dne 24.08.2015 sdělila, že z důvodu výstavby nového
bezpečnostního přelivu rybníka Vítek byl upraven rozsah záplavy Q5 a Q20 na levém břehu Lužnice, v ř.km 97,9,
v k.ú. Stará Hlína.
Provedené změny záplavového území a aktivní zóny záplavového území, v období po zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy, se týkaly mapových listů č. 15 (AZZÚ) a č. 22 (ZÚ).
Opatření obecné povahy bude krajským úřadem doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední
desce krajského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se opatření
obecné povahy týká. Dnem vyvěšení je v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15-ti
dnů, patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.
Záplavová území a aktivní zóny záplavových území jsou součástí územně analytických podkladů podle § 26 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a Přílohy č. 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proto budou po nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy poskytnuty údaje o území dotčenému orgánu územního plánování, pokud
tuto činnost nevykonává odbor totožný se stavebním úřadem.
Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá
opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Podle ustanovení § 173
odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme
o neprodlené vrácení vyhlášky zpět krajskému úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Přílohy
1. Dokumentace „Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0,000 – 109,568)
včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí“ včetně CD s elektronickou podobou dokumentace
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Obec Hosty
Obec Všemyslice
Město Týn nad Vltavou
Město Bechyně
Obec Hodonice (okr. Tábor)
Obec Sudoměřice u Bechyně
Obec Černýšovice
Obec Dobronice u Bechyně
Městys Malšice
Obec Bečice (okr. Tábor)
Městys Stádlec
Obec Řepeč
Obec Dražice
Obec Dražičky
Obec Slapy
Město Tábor
Obec Radimovice u Želče
Město Sezimovo Ústí
Město Planá nad Lužnicí
Obec Ústrašice
Obec Košice (okr. Tábor)
Obec Skalice
Obec Roudná
Obec Klenovice
Město Soběslav
Obec Řípec
Obec Vesce
Obec Dráchov
Obec Žíšov
Město Veselí nad Lužnicí
Obec Vlkov (okr. Tábor)
Obec Val
Obec Ponědrážka
Obec Ponědraž
Obec Frahelž
Obec Klec
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37.
38.
39.
40.
41.

Město Lomnice nad Lužnicí
Obec Lužnice
Město Třeboň
Obec Majdalena
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele

Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D)
1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953, prostřednictvím Povodí Vltavy,
státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice + 6x příloha
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + 1x příloha
3. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí + 1x příloha
4. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí + 1x příloha
5. Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí + 1x příloha
6. Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí + 1x příloha
7. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje (stavební úřad) + 1x příloha
8. Městský úřad Bechyně, odbor výstavby a životního prostředí + 1x příloha
9. Městský úřad Tábor, stavební úřad + 1x příloha
10. Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy + 1x
příloha
11. Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje + 1x příloha
12. Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí + 1x příloha
13. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu + 1x příloha
Údaje o území obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D)
1. Městský úřad Tábor, odbor rozvoje + 1x CD (D)
2. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
+ 1 x CD – zde
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