MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor životního prostředí
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3976 /17/ZPR/Kal
Spisová značka: 3703/17/ZPR/Kal
Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

V Sušici dne 15.12. 2017

ZVEŘEJNĚNÍ
návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního
toku Mačického potoka v ř.km 3,018 – 6,802; 7,885 – 12,967
a výzva k podání připomínek
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 66 odst. 7 vodního
zákona a s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území drobného
vodního toku Mačického potoka v úsecích nacházejících se ve správním území obce s rozšířenou
působností Sušice (ř.km 3,018 – 6,802; 7,885 – 12,967), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá
k podání připomínek.
S podklady ke stanovení záplavového území Mačického potoka se lze seznámit u Městského úřadu
Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8. 00-12.00. a 12.30 17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00 a pátek 8.00-12.00. a 12.30 -14.00). Mapové podklady ke stanovení
záplavového území jsou zveřejněny v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu způsobem umožňujícím
dálkový přístup na úřední desce Městského úřadu Sušice.
Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Městského úřadu
Sušice, Odboru životního prostředí, nám. Svobody 138, 34201 Sušice, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění
tohoto návrhu na úřední desce Městského úřadu Sušice.
Řízení o stanovení záplavového území je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy
může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu
s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení
záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.
Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

NÁVRH OP ATŘENÍ OBECNÉ POV AHY
O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ MAČICKÉHO POTOKA
ř.km 3,018 – 6,802; 7,885 – 12,967
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 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,
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stanovuje
podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovení záplavových území (dále jen „vyhláška“), záplavové území drobného
vodního toku
Mačického potoka v úsecích nacházejících se ve správním území obce s rozšířenou
působností Sušice (ř.km 3,018 – 6,802; 7,885 – 12,967)
a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).
Číslo hydrologického pořadí:
Katastrální území:
Okres:
Kraj:

1-08-01-1270-0-00 až 1-08-01-1290-0-00
Frymburk u Sušice, Damětice, Mačice, Soběšice u Sušice,
Bukovník, Damíč
Klatovy
Plzeňský

Odůvodnění:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava jako správce drobného vodního toku Mačický potok
předložil dne 24.10.2017 v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákona), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Sušice, Odboru životního
prostředí jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, návrh na stanovení záplavového území vodního toku
Mačický potok, ř.km 3,018 – 6,802; 7,885 – 12,967 ve správním území obce s rozšířenou působností
Sušice. Podkladem návrhu s náležitostmi podle § 6 odst. 5 písm. a) až f) vyhlášky byla dokumentace
„Mačický potok, ORP Sušice, Záplavová území“, kterou zpracovalo Povodí Vltavy, státní podnik,
Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, v září 2017.
Vodoprávní úřad zaslal dotčeným orgánům dne 27.11.2017 pod č.j. 3704/17/ZPR/Kal pozvánku
k projednání výše uvedeného návrhu s termínem konání dne 12.12.2017. V rámci ústního projednání
dne 12.12.2017 byl návrh záplavového území prezentován, k návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Vodoprávní úřad na základě výše uvedených skutečností stanovil záplavové území drobného vodního
toku Mačický potok v rozsahu dle předloženého návrhu správce toku.
Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně
zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit vodoprávní úřad
na návrh správce vodního toku. Návrh záplavového území se podle vyhlášky zpracovává pro průtoky,
které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se
v souladu s vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10000. Na návrh správce
vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti
povodňových průtoků.
V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umísťovat, 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, jsou-li zřizovány
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb. o ochraně
chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření,
že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy,
pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a
předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná
dočasná ubytovací zařízení.
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Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s.p. závod Horní
Vltava a u Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí, kde do ní lze v souladu s § 7 odst. 6
vyhlášky č. 236/2002 Sb. nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici
rovněž u Městského úřadu Sušice, Odboru výstavby a územního plánování.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí
Příloha:
Mapové podklady záplavových čar – 2x mapy Q5 - Q20 - Q100 a 2x mapy AZZÚ a Q100

Rozdělovník:
Obdrží:
k vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice
Obecní úřad Soběšice, Soběšice 125, 34201 Sušice
Obecní úřad Frymburk, Frymburk 53, 34201 Sušice
Obecní úřad Bukovník, Bukovník 60, 34201 Sušice
Dotčené orgány:
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP
V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně
mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních
obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Městskému úřadu Sušice,
Odboru životního prostředí.

Vyvěšeno na úřední desce

Sejmuto z úřední desky

dne...................................

dne..............................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

Sejmuto z elektronické desky

dne...................................

dne..............................

