
Městský úřad Strakonice
odbor  životního prostředí 

Povodí Vltavy, s.p.
Litvínovická silnice 5
371 21 České Budějovice

Naše značka: Vyřizuje/tel.:   Datum:
MUST/006824/2018/ŽP/Pře  Ing. Předotová/ 383 700 277                  8. února 2018            
SZ/MUST/049836/2017/5

Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku Mačický potok (IDVT
10257646), ř. km 0,000 – 3,409; 3,501 – 3,603; 5,822 – 6,308; 6,802 – 8,054.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„vodní zákon“) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném
znění,  na  základě  návrhu  správce  drobného vodního  toku,  kterým  je  Povodí  Vltavy,  s.p.,
Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953, prostřednictvím Povodí Vltavy, s.p., závod Horní
Vltava,  Litvínovická  silnice  5,  371  21  České  Budějovice,  podaného  dne  16.8.2017,  a
předložené  dokumentace  „  Mačický  potok,  ORP  Strakonice  –  záplavová  území“,  jejímž
zpracovatelem  je  Ing.  Pavel  Filip,  Povodí  Vltavy,  s.p.,  oddělení  projektových  činností,
Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, zpracováno v září 2017,

pro drobný vodní tok:
Mačický potok 

ř. km 0,000 – 3,409; 3,501 – 3,603; 5,822 – 6,308; 6,802 – 8,054
k.ú. Tažovice, Ohrazenice u Tažovic, Volenice, Krejnice

na území těchto obcí
Obec Katastrální území obce
Volenice Tažovice 

Ohrazenice u Tažovic
Volenice 

Krejnice Krejnice

I.  s t a n o v u j e
podle § 66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném
znění (vodní zákon) rozsah záplavového území s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to
v rozsahu dle dokumentace „Mačický potok,  ORP Strakonice  – záplavová území“,  která  je
přílohou tohoto stanovení;
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II.  v y m e z u j e
podle § 66 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném
znění  (vodní  zákon)  aktivní  zónu  záplavového  území  a  to  v  rozsahu  dle  dokumentace
„Mačický potok, ORP Strakonice – záplavová území“, která je přílohou tohoto stanovení.

Dotčené obce, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká, žádáme, aby rozsah
záplavového území včetně aktivní  zóny  záplavového území Mačického potoka zapracovaly
v souladu s § 71 vodního zákona do svého povodňového plánu.
Informace  o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území Mačického
potoka je možné získat u místně příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Strakonice,
odbor životního prostředí, u místně příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Strakonice,
odbor – stavební úřad).
Dokumentace  záplavového  území  bude  rozeslána  po  nabytí  účinnosti  opatření  obecné
povahy, a to patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Odůvodnění
    

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny  záplavového území
drobného vodního toku Mačický potok, ř.km  0,000 – 3,409; 3,501 – 3,603; 5,822 – 6,308;
6,802 – 8,054,  byl podán dne 24.10.2017 společností Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24
Praha 5, prostřednictvím Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21
České  Budějovice,  jako  správcem  drobného  vodního  toku  Mačický  potok,  který  navrhl
záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Spolu s návrhem byla předložena mapová
situace se zakreslenými záplavovými čarami a vyznačenou aktivní zónou záplavového území.
Po  podání  žádosti   svolal  Městský  úřad  Strakonice,  odbor  životního  prostředí,  (dále
vodoprávní úřad) ústní jednání s obcemi dle § 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 to na den 14.12.2017. K návrhu rozsahu záplavového území nebyly podány žádné
připomínky. 
Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce městského úřadu a též na
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 5.1.2018 a následně
sejmut dne 22.1.2018.
V souladu s  § 172 odst.  4  správního řádu vyzval  vodoprávní  úřad kohokoliv,  jehož  práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemně připomínky. Tyto připomínky mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39
odst. 1 správního řádu uplatněny do 22.1.2018. K uvedenému návrhu vodoprávní úřad žádné
připomínky neobdržel.
Opatření  obecné  povahy  je  vodoprávním  úřadem doručeno veřejnou vyhláškou,  která  je
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
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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 dle § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, a Přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  plánovací
činnosti, v platném znění. Proto budou po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
poskytnuty  údaje  o  území  dotčenému  orgánu  územního  plánování  –  Městský  úřad
Strakonice, odbor rozvoje.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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.

„otisk úředního razítka“
.......................................................

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Opatření  obecné  povahy  bude  vyvěšeno  formou  veřejné  vyhlášky  na  úřední  desce
obecních  úřadů  a  Městského  úřadu  Strakonice  patnáct  dnů  a  poté  bude  předáno
Městskému úřadu Strakonice,  odboru životního prostředí,  s vyznačením data vyvěšení a
sejmutí  a  potvrzením  úřadu.  Zároveň  bude  po  stejnou  dobu  zveřejněn  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ....................….................     Sejmuto dne: ......................................

                                                ……......................................……….…………………........
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....…........…....................     Sejmuto dne: ..........………........................

                                             ..................…………………..............................…………

   razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Přílohy:
Dokumentace „Mačický potok, ORP Strakonice – záplavová území“ – po nabytí účinnosti opatření

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):
Obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice 
Obec Krejnice, Krejnice 22, 387 16 Volenice 

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)

Obdrží na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice – DS
Povodí Vltavy, s.p., provoz Otava, U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice

Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy:
Povodí  Vltavy,  s.p.,  Holečkova  8,  150  24  Praha  5,  prostřednictvím Povodí  Vltavy,  s.p.,  závod  Horní  Vltava,
Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice + příloha
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + příloha
Městský úřad Strakonice, stavební úřad + příloha
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje + CD

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice 
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