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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Návrh opatření obecné povahy 

Návrh na stanovení záplavového území 
 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smys-
lu  § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů (správní řád), oznamuje, že podle § 66 vodního zákona a v souladu 
s ustanoveními §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“)   
 

Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění poz-
dějších předpisů (správní řád), stanovuje na návrh správce vodního toku – Povodí Vltavy, s. p., se sídlem 
Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO 708 89 953 a v souladu s § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona záplavové 
území a vymezuje jeho aktivní zónu u drobného vodního toku: 
 
Název vodního toku:                                       Tloskovský potok 
Číslo hydraulického pořadí:                           1-09-03-171-173 
Říční km:                                                           0,00 – 15,25 
Dotčená k. ú.obcí:                                           Krusičany, Chrášťany u Benešova, Mlékovice u Neveklova,  
                                                                           Neveklov, Zádolí u Neveklova, Stranný 
Návrh zpracoval:                                             Povodí Vltavy, státní podnik 
 

Odůvodnění 
 
MěÚ Benešov – odbor ŽP obdržel návrh od právnické osoby – Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8,   
150 24 Praha 5, IČO 708 89 953 – jako správce vodního toku Tloskovského potok,o stanovení záplavového 
území s vymezením aktivní zóny tohoto drobného vodního toku. 
 
Záplavové území je podle § 66 odst. 1 vodního zákona administrativně určené území, které může být při 
výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Ve smyslu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu 
zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška                
č. 236/2002 Sb.), jde přirozenou povodeň s periodicitou 100 let (Q100). 
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Aktivní zóna záplavového území se podle § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje v zastavěných územích,       
v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích 
a to podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Ve smyslu § 2 písm. e) vyhlášky č. 236/2002 Sb., jde o 
území, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví 
a majetek lidí. 
 
Spolu se žádostí a v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., předložilo Povodí Vltavy, státní podnik 
dokumentaci návrhu záplavového území ze srpna 2014, č.zakázky: 720/2157/14, která mj. obsahuje:  
 
■ Popis způsobu zpracování návrhu záplavového území 
■ Výpočet zjištěné záplavové čáry při periodicitě povodně 5, 20 a 100 let.  
■ Výpočet zjištěné plochy záplavového území při periodicitě povodně 100 let. 
■ Rozsah aktivní zóny záplavového území. 
■ Výpočet příčných profilů nadmořské výšky hladin pro průtok povodně s periodicitou 5, 20, a 100 let a 
aktivní zóny. 
■ Zobrazení uvedených výpočtů do Základní mapy České republiky 1: 10 000 
 
Omezení ve stanoveném záplavovém území a stanovené aktivní zóně: 
 
Omezení činnosti v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území stanovuje přímo § 66 odst. 1 až 3 
vodního zákona. Ve smyslu § 67 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona se nesmí v aktivní zóně vodního toku 
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, zřizování konstrukcí chmelnic 
s výjimkou stanovenou v poslední větě § 67 odst. 1 vodního zákona. To vše neplatí pro údržbu staveb a 
stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktivní zóně je dále zakázáno těžit ne-
rosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, provádět terénní úpravy zhoršující odtok 
povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné po-
dobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  
 
Uvedené znění § 67 vodního zákona nevylučuje možnost provádění běžné údržby stávajících staveb, za kte-
rou se podle § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů považují prá-
ce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co 
nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Znění § 67 vodního zákona rovněž přímo nevylučuje možnost prove-
dení změny stávajících staveb v aktivní zóně v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5 písm. a) a písm. c) zákona     
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad podle § 67 odst. 3 vodního zákona a v roz-
hodnutí vydaném podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona stanovit omezující podmínky. 
 
Poučení a upozornění: 
 
1. Návrh tohoto opatření obecné povahy bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Benešov a bude 
též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále je návrh zasílán k vyvěšení na úředních deskách 
níže v rozdělovníku uvedených obcí. Zveřejnění na všech úředních deskách musí být provedeno po dobu 15 
dnů. Návrh tohoto opatření obecné povahy se považuje za zveřejněný po uplynutí 15 denní lhůty pro jeho 
vyvěšení na úřední desce městského úřadu, s jeho současným zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

 



 

www.benesov-city.cz 

IČO  002 31 401 

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800 

   

k č. j.: Vod. 231-5112/2015 (MUBN/5112/2015) 
2. Návrh tohoto opatření obecné povahy se týká zejména vlastnického a uživatelského práva a jim podob-
ného práva k pozemkům a stavbám nacházejících se ve stanoveném záplavovém území, resp. ve vymezené 
aktivní zóně.  
  
Do podkladů návrhu je možno nahlížet a případné námitky uplatňovat na Městském úřadu Benešov, odboru 
životního prostředí, v úřední dny pondělí a středa (od 8:00 do 17:00 hodin). V ostatní pracovní dny po tele-
fonické domluvě - a to do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu obecné povahy na úřední desce MěÚ 
Benešov. 
 
3. Městský úřad Benešov – odbor ŽP vyzývá dotčené osoby, resp. v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu 
každého, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,    
k podání písemných připomínek, které lze podat k Městskému úřadu Benešov – odboru životního prostředí, 
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, a to do 15 dnů od zveřejnění návrhu na úřední desce MěÚ Be-
nešov.   
 
Správní orgán je povinen se zabývat jen těmi připomínkami, které budou uplatněny osobami, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Proto se doporučuje 
tuto možnost přiblížit v připomínce. K obecným připomínkám nebude možno přihlédnout, stejně jako          
k připomínkám týkajících se práv nebo povinností jiných subjektů. Po uplynutí uvedené lhůty se předpoklá-
dá vydání projednávaného opatření obecné povahy, pokud nebudou zjištěny důvody tomu bránící. Na poz-
ději podané připomínky tak již nelze brát zřetel.  
 
4. Na projednání tohoto návrhu obecného opatření se ve smyslu § 115a odst. 3 vodního zákona nevztahuje 
možnost předkládání „námitek“ proti opatření obecné povahy, daná vlastníkům nemovitostí v § 172 odst. 5 
správního řádu, ani povinnost o těchto námitkách rozhodovat. Vypořádání s písemnými „připomínkami“ 
uplatněnými podle § 172 odst. 4 správního řádu provede vodoprávní úřad v odůvodnění opatření obecné 
povahy se zveřejněním na své úřední desce.  
 
 

otisk úředního razítka 
Ing. Tomáš Heřmánek, v. r. 
vedoucí Odboru ŽP  
Městského úřadu Benešov 
 

 

Tento návrh musí být zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Týnec nad Sázavou, OÚ 
Chrášťany, MěÚ Neveklov, OÚ Stranný a MěÚ Benešov nejméně po dobu 15 dnů. Návrh OOP s datem 
vyvěšení a sejmutí neprodleně MěÚ a OÚ zašlou na Odbor ŽP MěÚ Benešov po uplynutí této doby.    
 

 

Vyvěšeno                                                                                      Sejmuto 

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

 

Razítko a podpis MěÚ 

…………………….. 
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Rozdělovník  
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou  
 
Obdrží (účastníci řízení do vlastních rukou – datovou schránkou) 

• Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou – 2x 

• Obec Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Benešov – 2x 

• Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov – 2x 

• Obec Stranný, Stranný 39, 257 56 Neveklov 
 
Na vědomí 

• MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor výstavby, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

• MěÚ Neveklov – stavební úřad, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov 

• Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8,   150 24 Praha 5 

• Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5  
 
 
Příloha 

- situace záplavového území (k nahlédnutí na odboru ŽP, 3. patro, č. dveří 326) nebo na elektronické 
úřední desce) 

- všem obcím – CD (zaslané poštou) 
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