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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice
v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 – 56,050
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále také „krajský úřad“),
jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu správce významných vodních
toků, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO: 708 89 953, prostřednictvím
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, podaného dne
04.08.2020 a předložené dokumentace „Nežárka, ř.km 2,374 – 56,050 Záplavová území“ z měsíce prosince
2019, jejímž zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5,
České Budějovice,
pro významný vodní tok Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice
a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 – 56,050
na území těchto obcí
Obec

Katastrální území obce

Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí
Vlkov nad Lužnicí
Drahov
Hamr nad Nežárkou
Val u Veselí nad Lužnicí
Novosedly nad Nežárkou
Nítovice
Kardašova Řečice
Hatín
Stráž nad Nežárkou
Dvorce u Stráže nad Nežárkou
Plavsko
Pístina
Lásenice

Vlkov
Drahov
Val
Novosedly nad Nežárkou
Kardašova Řečice
Hatín
Stráž nad Nežárkou
Plavsko
Pístina
Lásenice
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 131241/2020
Obec
Dolní Žďár
Dolní Pěna
Jindřichův Hradec
Horní Skrýchov
Rodvínov
Jarošov nad Nežárkou
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Katastrální území obce

Horní Lhota u Lásenice
Dolní Žďár u Lásenice
Dolní Pěna
Horní Žďár u Jindřichova Hradce
Jindřichův Hradec
Radouňka
Dolní Skrýchov
Horní Skrýchov
Rodvínov
Jarošov nad Nežárkou
I. stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území s dobou opakování 100 let a další záplavové čáry
pro povodně s dobou opakování 5, 20 a 500 let, a to v rozsahu dle dokumentace „Nežárka, ř.km 2,374 – 56,050
Záplavová území“, která je přílohou tohoto stanovení;
II. vymezuje
podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území, a to v rozsahu dle dokumentace „Nežárka,
ř.km 2,374 – 56,050 Záplavová území“, která je přílohou tohoto stanovení.
Dotčené obce a obce s rozšířenou působností, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká,
žádáme, aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374
– 56,050 zapracovaly v souladu s § 71 vodního zákona do svého povodňového plánu.
Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374
– 56,050 je možné získat u místně příslušných stavebních úřadů (Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor
výstavby a životního prostředí; Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu; Městský
úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování), u místně příslušných vodoprávních úřadů
(Městský úřad Soběslav, odbor ochrany životního prostředí a zemědělství; Městský úřad Třeboň, odbor životního
prostředí, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví) a na internetových stránkách Krajského úřadu – Jihočeský kraj,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (vodní hospodářství), v sekci „Záplavová území“ (cesta:
https://www.kraj-jihocesky.cz/→ Krajský úřad → Odbor životního prostření, zemědělství a lesnictví → Záplavová
území;
přímo:
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi-zemedelstvilesnictvi#zaplavova-uzemi).
Dokumentace záplavového území bude rozeslána po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, a to patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Tímto stanovením záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Nežárka
od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 – 56,050
se nahrazuje stanovení záplavového území významného vodního toku Nežárky, které stanovil krajský úřad pod
č.j. KUJCK 26057/2007 OZZL/5/Zah dne 04.12.2007 pro ř.km 2,380 – 55,932.
Odůvodnění
Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad
Nežárkou ř.km 2,374 – 56,050, byl podán dne 04.08.2020 společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova
3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO 708 89 953, prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní
Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, správcem uvedeného významného vodního toku, který
navrhl záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Spolu s návrhem byla předložena mapová situace
s nově zakreslenými záplavovými čarami a nově vyznačenou aktivní zónou záplavového území.
Důvodem změny záplavového území a aktivní zóny vodního toku Nežárka je nové geodetické zaměření toku
včetně všech objektů, které zasahují do průtočného profilu (mosty, lávky, jezy, apod.). Vodoprávní úřad
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nestanovil v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky mimo aktivní zónu záplavového území,
protože návrh záplavového území žádné neobsahoval.
Významný vodní tok Nežárka (ID vodního toku 10100050) je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků; délka vodního toku v kategorii významný je 56,0 km.
Po podání žádosti svolal krajský úřad ústní jednání s obcemi podle § 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 s vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností, v jejichž územní působnosti se navržené záplavové území
uvedeného vodního toku nachází, a to na den 16.09.2020. Připomínky ze strany obcí ani vodoprávních úřadů
nebyly podány.
Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce krajského úřadu a též na úřední desce obecních
úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, a to po dobu 15dnů. Dle § 25
odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tedy krajského úřadu, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 21.09.2020
a následně sejmut dne 07.10.2020.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval krajský úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky. Tyto připomínky mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu uplatněny nejpozději
dne 12.10.2020. Krajský úřad takové připomínky neobdržel.
Opatření obecné povahy je krajským úřadem doručováno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce
krajského úřadu a též na úřední desce obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. 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 15dnů, 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 dotčeným orgánům územního
plánování (Městský úřad Soběslav, oddělení územního plánování a památkové péče; Městský úřad Třeboň,
oddělení územního plánování; Městský úřad Jindřichův Hradec, oddělení územního plánování; Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu).
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.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15dnů 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.

Vyvěšeno dne ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha
Dokumentace „Nežárka, ř.km 2,374 – 56,050 Záplavová území“ včetně CD s elektronickou podobou
dokumentace
Rozdělovník
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS)
• Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G.Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí (DS)
• Obec Vlkov, Vlkov 36, 381 81 Vlkov (DS)
• Obec Drahov, Drahov 15, 391 81 Drahov (DS)
• Obec Val, Val 67, 391 81 Val (DS)
• Obec Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17 Novosedly nad Nežárkou (DS)
• Město Kardašova Řečice, nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice (DS)
• Obec Hatín, Hatín 13, 377 01 Hatín (DS)
• Město Stráž nad Nežárkou, náměstí Emy Destinové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou (DS)
• Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Plavsko (DS)
• Obec Pístina, Pístina 35, 378 02 Pístina (DS)
• Obec Lásenice, Lásenice 11, 378 01 Lásenice (DS)
• Obec Dolní Žďár, Dolní Žďár 32, 378 02 Dolní Žďár (DS)
• Obec Dolní Pěna, Dolní Pěna 27, 377 01 Dolní Pěna (DS)
• Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (DS)
• Obec Horní Skrýchov, Horní Skrýchov 5, 377 01 Horní Skrýchov (DS)
• Obec Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Rodvínov (DS)
• Obec Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 236, 378 41 Jarošov nad Nežárkou (DS)
• Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele – zde
Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D)
• 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 + 1x příloha
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + 1x příloha
• Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Republiky 59/2, 392 01
Soběslav + 1x příloha
• Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň +
1x příloha
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí a zemědělství, Janderova 147/II, 377 22
Jindřichův Hradec + 1x příloha
• Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí T.G.Masaryka 26, 391
81 Veselí nad Lužnicí + 1x příloha
• Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu,
Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň + 1x příloha
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, oddělení stavebního a územního
řízení, Janderova 147/II, 377 22 Jindřichův Hradec + 1x příloha
Údaje o území obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy
• Městský úřad Soběslav, oddělení územního plánování a památkové péče, náměstí Republiky 59/2, 392
01 Soběslav + 1x CD
• Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování,
Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň + 1x CD
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování,
Janderova 147/II, 377 22 Jindřichův Hradec + 1x CD
• Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu + 1x
CD – zde
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