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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: 28.1.2014 
 
 

   
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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, na základě návrhu správce drobného vodního 
toku, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České 
Budějovice,  

 

pro drobný vodní tok Lomnice od stavidel Zámecké zdrže v Blatné po hranici 
Plzeňského kraje a Jihočeského kraje, ř.km 30,20 – 48,80, 

ČHP: 1 – 08 – 04 – 001 - 017, řád toku IV., IDVT 10100049, na území těchto obcí: 
Město Blatná - k.ú. Blatná; Obec Hajany – k.ú. Hajany u Blatné; Obec Tchořovice – k.ú. 
Tchořovice; Obce Lnáře – k.ú. Lnáře, k.ú. Zahorčice u Lnář; Obec Předmíř – k.ú. Předmíř, 
k.ú. Zámlyní, 

 

I. stanovuje 

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území s periodicitou povodně 
5, 20, 100 let, a to v rozsahu dokumentace DVT LOMNICE, ORP BLATNÁ, záplavová 
území, zpracovatel Povodí Vltavy, státní podnik, datum: září 2013, číslo zakázky 
720/2084/13, která je přílohou; 

 

II. vymezuje 

podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území a to v rozsahu 
dokumentace DVT LOMNICE, ORP BLATNÁ, záplavová území, zpracovatel Povodí Vltavy, 
státní podnik, datum: září 2013, číslo zakázky 720/2084/13, která je přílohou. 
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Odůvodnění 
 

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového 
území byl podán dne 4.10.2013, správcem vodního toku Lomnice, Povodím Vltavy, státní 
podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5. 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 vzešly požadavky 
na úpravu návrhu, které Povodí Vltavy, státní podnik akceptovalo. Upravený návrh byl 
elektronicky zaslán 12.11.2013. 

Návrh opatření obecné povahy byl vydán dne 5.12.2013 a doručen veřejnou 
vyhláškou, která byla 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. Součástí návrhu byla výzva pro dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahu přímo dotčeny, aby k návrhu opatření obecné povahy 
podávaly připomínky ve lhůtě do 10.1.2014. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad žádnou 
připomínku neobdržel. 

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu 
přirozené povodně zaplaveno vodou. Aktivní zóna záplavového území se vymezuje 
v zastavěných územích, v zastavitelných plochách  podle územně plánovací dokumentace, 
případně podle potřeby v dalších územích,  a to podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

Informace o rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území 
drobného vodního toku Lomnice je možné získat u místně příslušného stavebního úřadu 
(Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování), u místně příslušného 
vodoprávního úřadu (Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí) a na internetových 
stránkách Města Blatná (http://www.mesto-blatna.cz/urad/odbory-a-oddeleni-meu/09-odbor-
zivotniho-prostredi/vodni-hospodarstvi/).  

Opatření obecné povahy je Městským úřadem Blatná doručováno veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Města Blatná a též na úředních deskách 
příslušných obecních úřadů, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. 

 
 
 

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. 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
               podepsáno elektronickým podpisem 

……………………………………… 
Ing. Martin Dolejš 

vedoucí odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 

 
 
Vypraveno dne 28.1.2014 
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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 životného 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. 

 

 

 

Příloha: 

Dokumentace záplavového území (ZÚ Q100, Q20, Q5 a AZZÚ) včetně elektronické podoby 
na CD 

 

Obdrží se žádostí o vyvěšení  na úřední desku obdrží (bez přílohy): 
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. 

 

Obdrží po nabytí právní účinnosti opatření obecné povahy (včetně přílohy): 

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, 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, 

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G.Masaryka 322, 388 11 
Blatná. 
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