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Městský  úřad  Blatná
 388 11 Blatná, T.G.Masaryka 322,                                                                                tel:383 442 111

  
Číslo jednací: MUBL 10614/2013
Vyřizuje: Ing. Dolejš
tel: 383 416 230
Datum: 5.12.2013

  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení rozsahu záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku 
Lomnice od stavidel Zámecké zdrže v Blatné po hranici Plzeňského kraje.

Městský  úřad  Blatná,  odbor  životního  prostředí,  jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní  úřad  podle  ustanovení  §  106  zákona  č.  254/2001  Sb.,  o vodách  a o změně 
některých zákonů (dále jen vodní zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů, obec s rozšířenou 
působností  podle  §  2  zákona  č. 314/2002  Sb.,  o ustanovení  obcí  s pověřeným obecním 
úřadem a  stanovení  obcí  s rozšířenou  působností  a podle  §  61  odst.  1 písm.  c)  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zahájil dne 4.10.2013 na základě žádosti Povodí 
Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, 
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 66 odst. 7 vodního zákona, a zároveň 
předkládá návrh opatření obecné povahy pro 

stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Lomnice 
od stavidel Zámecké zdrže v Blatné po hranici Plzeňského kraje a Jihočeského kraje.

Městský úřad Blatná dále oznamuje zahájení projednání návrhu záplavového území, 
včetně aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Lomnice, které bude vedeno 
písemnou formou.

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území 
a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Lomnice, je zveřejněna 
na úředních deskách Městského úřadu Blatná,  Obecního úřadu Hajany,  Obecního úřadu 
Tchořovice,  Obecního  úřadu  Lnáře  a  Obecního  úřadu  Předmíř,  a  to  ode  dne  vyvěšení 
oznámení návrhu opatření obecní povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle § 26 
správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.

Grafická i textová část dokumentace je zveřejněná na elektronické úřední desce MěÚ 
Blatná – odbor životního prostředí (http://www.mesto-blatna.cz/mesto/uredni-deska/).

Kompletní  dokumentace  pro  návrh  záplavového  území  drobného  vodního  toku 
Lomnice  a vymezení  aktivní  zóny  záplavového  území  drobného  vodního  toku  Lomnice 
formou  opatření  obecné  povahy  je  vystavena  k nahlédnutí  ode  dne  vyvěšení  oznámení 
návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů:

http://www.mesto-blatna.cz/mesto/uredni-deska/


 v budově  Městského  úřadu  Blatná,  odbor  životního  prostředí,  na  pracovišti  v ulici 
tř. T. G. Masaryka 1520, Blatná, ve 3. patře, č. dveří 318, a to každé pondělí a středu 
od  7:30  do  17  hodin,  v ostatní  dny  doporučujeme  návštěvu  telefonicky  domluvit 
(383 416 230).

I.
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 § 36 odst. 1 
správního  řádu,  nejpozději  uplatnit  dne  10.1.2014.  K připomínkám  podaných  později  se 
nepřihlíží.

II.
Městský úřad Blatná,  ve smyslu  ustanovení  § 172 odst.  1 správního řádu vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky ve lhůtě ode dne 
vyvěšení  oznámení  návrhu  opatření  obecné  povahy  do  10.1.2014  včetně.  Písemné 
připomínky k návrhu rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového území 
drobného vodního toku Lomnice podávejte na adresu:

Městský úřad Blatná,
odbor životního prostředí,

tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Odůvodnění:

Návrh na stanovení  rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového 
území byl podán dne 4.10.2013 Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 
5,, prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 
371 21 České Budějovice, správcem vodního toku Lomnice. Po podání svolal Městský úřad 
Blatná ústní jednání s obcemi dle § 172 odst. 1 správního řádu, které mají ve věci postavení 
dotčených orgánů dle  § 136 odst.  2  správního řádu a to  na den 4.11.2013.  Na ústním 
jednání vzešli požadavky na úpravu návrhu, které Povodí Vltavy, státní podnik akceptovalo. 
Upravený návrh byl elektronicky zaslán 12.11.2013.

Návrh opatření obecné povahy je s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány 
doručen veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Blatná 
a  též  na  úředních  deskách  obecních  úřadů  v obcích,  jejichž  správních  obvodů  se  má 
opatření obecné povahy týkat. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně 
15 dnů, patnáctý den po vyvěšení oznámení se považuje za den zveřejnění a současně se 
tímto dnem považuje oznámení za doručené.

        podepsáno zaručeným el. podpisem
………………………………………

Ing. Martin Dolejš
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vývěsní lhůta začíná dne následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí 
být vyhláška neprodleně vrácena MěÚ Blatná, odboru životního prostředí. Zároveň žádáme 
o zveřejnění písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup a potvrzení této skutečnosti.

Vyvěšeno dne .......................................... Sejmuto dne ..............................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Se žádostí o vyvěšení  na úřední desku obdrží:
Obec Hajany, Hajany 73, 38801 Blatná, IČ 60829257,
Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 38801 Blatná, IČ 00667871,
Obec Lnáře, Lnáře 74, 38742 Lnáře, IČ 00251437,
Obec Předmíř, Předmíř 43, 38742 Lnáře, IČ 0028699,

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, prostřednictvím Povodí Vltavy, 
státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
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