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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o stanovení rozsahu záplavového území (dále ZÚ) a aktivní zóny záplavového území
(dále AZZÚ) drobného vodního toku - Dírenský potok ř.km 0,00 – 18,94
- od ústí do řeky Lužnice v k.ú. Soběslav po hranici ORP Soběslav
s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí (dále také jen „městský úřad“), jako
příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, dále jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle
§ 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
zahájil dne 23.9.2015 na základě žádosti 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, řízení o návrhu opatření obecné povahy
podle § 172 správního řádu a § 66 odst. 7 vodního zákona, a zároveň předkládá návrh
opatření obecné povahy pro
stanovení rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového území,
drobného vodního toku Dírenský potok ř. km 0,000 – 18,94.
Městský úřad dále oznamuje zahájení projednávání návrhu záplavového území včetně
aktivní zóny záplavového území uvedeného drobného vodního toku (dále DVT),
které bude vedeno písemnou formou.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Soběslav,
náměstí Republiky č.p. 59/I, 39201 Soběslav, a na úředních deskách těchto Obecních úřadů:
Dráchov, Přehořov, Mezná, Třebějice a Dírná - ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření
obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle § 26 správního řádu zveřejněn i
způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnáctý den po vyvěšení oznámení se považuje za den zveřejnění a současně se tímto
dnem považuje oznámení za doručené.
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit na úřední desce
v úplném znění, je stanoveno v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu místo a
termín, kde je možné se s daným návrhem seznámit.

Grafická část dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách městského úřadu.
Na níže uvedeném odkazu je možné ve formátu PDF vyhledat situace ZÚ a AZZÚ v celém
projednávaném rozsahu včetně zákresů v ortofotomapách (OFM) s možností zobrazování
libovolné kombinace jednotlivých vrstev výkresu jako jsou záplavové čáry, staničení,
profily apod. Jedná se o záplavové čáry vykreslené na podkladě geodetického zaměření
situace toku a DMR4G.
http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/dokumenty/formulare-a-ostatni-informace/ozp/

Kompletní dokumentace pro návrh záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového
území drobného vodního toku Dírenský potok, ř. km 0,000 – 18,94 (textová a grafická část),
formou opatření obecné povahy je vystavena k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu
opatření obecné povahy po dobu 15 dnů v budově Městského úřadu Soběslav, odboru
životního prostředí, v budově na náměstí Republiky č.p. 55/I, ve 2. patře, č. dveří 207 (Ing.
Marie Staňková), a to každé pondělí a středu od 8.00 do 16.00 hod., v ostatní dny
doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit.
S grafickou částí dokumentace v listinné podobě pro stanovení záplavového území, vymezení
aktivní zóny záplavového území předmětného DVT s vyznačením rozsahu záplavového
území se lze po shodnou dobu seznámit na Obecních úřadech v Dráchově, Přehořově, Mezné,
Třebějicích a Dírné.
Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky, se v souladu s ustanovením §
115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení
záplavového území a jeho aktivní zóny, nepoužije.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu,
nejpozději do 30. prosince 2015. K připomínkám podaných později se nepřihlíží.
Městský úřad ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby
k návrhu opatření podávaly připomínky na adresu: Městský úřadu Soběslav, odbor
životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/I, 39201 Soběslav.

VLASTNÍ TEXT ZVEŘEJŇOVANÉHO NÁVRHU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY S ODŮVODNĚNÍM
NÁVRH
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území (dále ZÚ) a aktivní zóny záplavového území
(dále AZZÚ) drobného vodního toku - Dírenský potok ř.km 0,00 – 18,94
- od ústí do řeky Lužnice v k.ú. Soběslav po hranici ORP Soběslav
s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí (dále také jen „městský úřad“), jako věcně
příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, na základě návrhu správce
drobného vodního toku – Dírenský potok, 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 23.9.2015,
a předložené dokumentace „Dírenský potok, ORP Soběslav – záplavová území,“ jejímž
zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická
709/5, České Budějovice (zpracováno v červenci 2015 - Ing. Pavel Filip),
pro drobný vodní tok - Dírenský potok ř.km 0,00 – 18,94 v ČHP 1-07-04-020 až 025
-

od ústí do řeky Lužnice v k.ú. Soběslav po hranici ORP Soběslav
s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná
na území těchto obcí

Obec
Dráchov
Soběslav

Katastrální území obce
Dráchov
Soběslav, Chlebov
Přehořov u Soběslavi, Kvasejovice u
Soběslavi, Hrušova Lhota

Přehořov
Mezná

Mezná u Soběslavi

Třebějice

Třebějice

Dírná

Dírná, Záříčí u Dírné

I.

stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území
s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to v rozsahu dle dokumentace „Dírenský potok,
ORP Soběslav – záplavová území“ od ústí do řeky Lužnice v k.ú. Soběslav po hranici ORP
Soběslav s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná, která je přílohou tohoto stanovení;
II.

vymezuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území a to
v rozsahu dle dokumentace „Dírenský potok, ORP Soběslav – záplavová území“ od ústí do
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řeky Lužnice v k.ú. Soběslav po hranici ORP Soběslav s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná,
která je přílohou tohoto stanovení. Příloha je nedílnou součástí tohoto opatření.
Dotčené obce, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká,
žádáme, aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny
záplavového území Dírenského potoka v ř. km 0,00 – 18,94, v ČHP 1-07-04-020 až 025,
zapracovaly v souladu s § 71 vodního zákona do svého povodňového plánu
a v souladu s § 26 stavebního zákona a přílohou č. 1, částí A,
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, do územně analytických podkladů obce.
Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území daného
drobného vodního toku je možné získat u místně příslušného stavebního úřadu (Městský úřad
Soběslav, stavební úřad), u místně příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Soběslav,
odbor životního prostředí), a na internetových stránkách MěÚ Soběslav. Na níže uvedeném
odkazu je možné ve formátu PDF vyhledat situace ZÚ a AZZÚ v celém projednávaném
rozsahu včetně zákresů v ortofotomapách (OFM) s možností zobrazování libovolné
kombinace jednotlivých vrstev výkresu jako jsou záplavové čáry, staničení, profily apod.
Jedná se o záplavové čáry vykreslené na podkladě geodetického zaměření situace toku a
DMR4G.
http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/dokumenty/formulare-a-ostatni-informace/ozp/

Stanovením rozsahu záplavového území a aktivní zóny záplavového území
drobného vodního toku - Dírenský potok ř.km 0,00 – 18,94 - od ústí do řeky Lužnice
v k.ú. Soběslav po hranici ORP Soběslav s ORP Jindřichův Hradec v k.ú. Dírná,
se nahrazuje stanovení záplavového území pro část Dírenského potoka v Přehořově,
ř. km 5,224 – 5,070, ze dne 4.4.2001 pod č.j. VH 1519/2/01-Pě.
Dokumentace záplavového území Dírenského potoka bude rozeslána po nabytí účinnosti
opatření obecné povahy stanovení tj. po patnáctém dni ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

Odůvodnění
Městský úřad Soběslav obdržel dne 23.9.2015 žádost 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, o stanovení
záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Dírenský
potok, ř.km 0,00 – 18,94, od ústí do řeky Lužnice po hranici ORP Soběslav v k.ú. Dírná.
Záplavová území a jeho aktivní zóna se stanovují v souladu s § 66 odst. 7 vodního zákona
opatřením obecné povahy.
V rámci vodoprávního řízení byla ověřena skutečnost, že žadatel je správcem Dírenského
potoka na vodohospodářském informačním portálu ministerstva zemědělství
(http://voda.gov.cz/portal) v celé jeho délce a je oprávněn podat předmětný návrh. Dotčený
vodní tok není dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
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významným vodním tokem, tudíž je příslušným orgánem ke stanovení záplavového území
včetně aktivní zóny záplavového území zdejší vodoprávní úřad.
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 záplavového 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 záplavového území podle nebezpečnosti
povodňových průtoků.
Vodoprávní úřad svolal k projednání daného návrhu pozvánkou č.j. MS/21228/2015 dne
9.10.2015 ústní jednání na pátek, 23. října 2015 se schůzkou pozvaných v 9.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Soběslav. Zároveň obcím, které mají ve věci postavení
dotčených orgánů dle § 136 odst. 2 správního řádu, v jejichž územní působnosti se navržené
záplavové území drobného vodního toku Dírenský potok, ř.km 0,00 – 18,94 (17,10), nachází,
byla zaslána sada map pro jejich správní území za účelem seznámení se s navrženým
rozsahem ZÚ a AZZÚ a sdělení případných připomínek, které měly být součástí protokolu
z daného jednání. Přítomní při něm byli seznámeni s cílem jednání a s navrženým rozsahem
ZÚ a AZZÚ s tím, že sdělené připomínky budou zapsány a řešeny navrhovatelem, který
zajistí jejich případné zapracování do projednávaného návrhu.
Bylo navrženo stanovit AZZÚ Dírenského potoka v celé délce 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 tohoto hlediska nebezpečné,
kde situování jakýchkoliv staveb (mimo vodních děl) a provádění zákonem daných činností
je omezeno či zakázáno (§ 67 vodního zákona).
Souřadnice úseku Dírenského potoka - JTSK:
Y = 734 809, X = 1 138 813
Y = 722 945, X = 1 140 703
Zpracovatelem návrhu je PV s.p. ČB, Oddělení projektových činností, hlavní inženýr
projektu: Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT –
0008170. Aktivní zóna záplavového území byla dle zdůvodnění Povodí Vltavy, státní podnik,
navržena v celé řešené délce vodního toku 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.
Z předloženého podkladu lze uvést, že povodí Dírenského potoka je součástí povodí Lužnice,
které náleží hydrologicky k povodí Vltavy, resp. Labe. Jeho celková plocha je 115,16 km2.
Nejvyšší místa v povodí dosahují výšky do 700 m n.m., nejnižší místo (ústí do Lužnice)
dosahuje výšky 400 m n.m. Geomorfologicky se povodí Dírenského potoka nachází v
Křemešnické vrchovině a Třeboňské pánvi.
Dokumentace zahrnuje záplavové čáry Q5, Q20, Q100 včetně aktivní zóny Q100.
V zájmovém úseku Dírenský potok prochází nebo se dotýká intravilánu těchto obcí:
Soběslav – ř. km 1,7 - 2,0, Přehořov - ř. km 4,8 - 5,2, Záříčí – ř. km 12,9 - 13,6, Dírná - 14,9 15,1, Samosoly - ř. km 17,4 - 17,8 (ORP Jindřichův Hradec).
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Obec Přehořov při ústním jednání vznesla připomínku ve věci přehodnocení situacie
v místech bývalého lihovaru v Přehořově, kde pozemek č. parc. 817/1, k.ú. Přehořov, je
navýšen tak, že se této lokality nedotkly žádné povodně, ani ta v roce 2002.
Připomínky ze strany obce následně zpracovatel dokumentace prošetřil, původně zakreslený
rozsah záplavy v obci změnil a vodoprávnímu úřadu zaslal nové zákresy ZA a AZ ZA v dané
lokalitě – list č. 1.
Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního
zákona vyloučeno.
Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce městského 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 městského
úřadu, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 24.11.2015 a následně sejmut dne
…………….. (datum bude doplněno ve stanovení ZÚ – toto je návrh stanovení).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval městský úřad kohokoliv, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit k předmětnému návrhu u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky
mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu uplatněny nejpozději dne
30.12.2015.
K uvedenému návrhu městský úřad žádné připomínky neobdržel / obdržel tyto připomínky:…
Opatření obecné povahy bude městským úřadem doručeno veřejnou vyhláškou, která bude
vyvěšena na úřední desce městského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích,
jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat. 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 (Městský úřad Soběslav, odbor VaRR, odd. ÚP).

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 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.
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,
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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 současné 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.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhorčujícím odtok
povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat
odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné
překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Ing. Marie Staňková
vedoucí Odboru ŽP MěÚ Soběslav
Přílohy:
Dokumentace „Dírenský potok, ORP Soběslav – záplavová území“ včetně CD s elektronickou
podobou dokumentace
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 vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení, razítko)

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

(podpis oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění, razítko )
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Rozdělovník:
Návrh opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky
Se žádostí o vyvěšení na úřední desku se doručí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Město Soběslav
Obec Dráchov
Obec Přehořov
Obec Mezná
Obec Třebějice
Obec Dírná

Na vědomí:
MěÚ zde – OVRR
- KT - Ing. Bohumír Ctibor
PV s.p. České Budějovice

Po nabytí účinnosti stanovení opatřením obecné povahy dále obdrží:
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
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Městský úřad Soběslav, stavební úřad (Ing. Dana Hořická)
Městský úřad Soběslav, kancelář tajemníka (Ing. Bohumír Ctibor)
Městský úřad Soběslav, odbor VRR, odd. ÚP (Ing. arch. Dagmar Buzu)
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