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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území  

významného vodního toku 

Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a Plzeňského kraje  
(ř.km 0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680) 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále také jen „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, obdržel dne 08.08.2017 žádost Povodí Vltavy, státní 
podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO: 708 89 953, prostřednictvím závodu Horní Vltava, 
Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny 
záplavového území významného vodního toku Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici 
Jihočeského a Plzeňského kraje (ř.km 0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680).  

Po projednání s dotčenými orgány v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu zpracoval krajský úřad návrh opatření 
obecné povahy s odůvodněním dle § 172 odst. 1 správního řádu a § 66 odst. 7 vodního zákona, který tímto 
zveřejňuje a doručuje veřejnou vyhláškou.  

Předmětem návrhu opatření obecné povahy je: 
 

Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území  
významného vodního toku 

Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a Plzeňského kraje 
(ř.km 0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680) 

 
Krajský úřad dále oznamuje zahájení projednávání návrhu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového 
území významného vodního toku Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a 
Plzeňského kraje (ř.km 0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680), které bude vedeno písemnou formou. 

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 
1953/2, 370 76 České Budějovice, a na úřední desce: 

1. Úřadu městyse Katovice 
2. Obecního úřadu Novosedly 
3. Obecního úřadu Štěchovice 
4. Obecního úřadu Volenice 
5. Obecního úřadu Zvotoky 
6. Obecního úřadu Strašice 
7. Obecního úřadu Hoslovice 
8. Obecního úřadu Nová Ves 

a to ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle 
§ 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup. 

Č.j.: KUJCK 113299/2017/OZZL/4 
Sp.zn.: OZZL 95942/2017/mowo 

 datum: 05.10.2017  vyřizuje:  Ing. Monika Wögebauerová  telefon: 386 720 739 
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Vzhledem k rozsahu a povaze Dokumentace stanovovaného záplavového území ji není možno zveřejnit na úřední 
desce v úplném znění, a proto krajský úřad ve smyslu § 172 odst. 2 správního řádu stanovuje místo a lhůtu, ve 
které je možné se s Dokumentací stanovovaného záplavového území seznámit. 

Grafická část dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu, v sekci „Záplavová území“, 
část „Probíhající řízení o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón“ (cesta: www.kraj-jihocesky.cz → 
Krajský úřad → Odbor životního prostření, zemědělství a lesnictví → Záplavová území → Probíhající řízení 
o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón; přímo: http://www.kraj-jihocesky.cz/1884/probihajici_rizeni_ 
o_stanoveni_zaplavovych_uzemi_a_jejich_aktivnich_zon.htm). 

Kompletní dokumentace pro návrh záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného 
vodního toku Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a Plzeňského kraje (ř.km 
0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680 (textová a grafická část), formou opatření obecné povahy je 
vystavena k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů:  

 v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, na 
pracovišti v ulici B. Němcové 49/3, České Budějovice, v 1. patře, č. dveří 228, a to každé pondělí a středu 
od 8.00 do 16.00 hod., v ostatní dny doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit. 

Pro informaci krajský úřad také sděluje, že grafická část dokumentace pro příslušné správní území obce pro návrh 
předmětného záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území v tištěné podobě je také předána: 

1. Městysu Katovice 
2. Obci Novosedly 
3. Obci Štěchovice 
4. Obci Volenice 
5. Obci Zvotoky 
6. Obci Strašice 
7. Obci Hoslovice 
8. Obci Nová Ves 
 

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 § 39 odst. 1 správního řádu uplatnit nejpozději do 31.10.2017. K připomínkám 
podaným později se nepřihlíží. 
 

II. 
 
Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření 
podávaly připomínky ve lhůtě ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy do 31.10.2017. 
Písemné připomínky k návrhu opatření obecné povahy podávejte na adresu: 

Krajský úřad - jihočeský kraj 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice, 

případně elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické 
podatelny: podatelna@kraj-jihocesky.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 

 
 

Odůvodnění 
 
Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného 
vodního toku Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a Plzeňského kraje 
(ř.km 0,000 – 18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680) byl podán dne 08.08.2017 společností Povodí Vltavy, 
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO 708 89 953, prostřednictvím Povodí Vltavy, 
státního podniku, závodu Horní Vltava. Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, správce významného 
vodního toku Novosedelský potok, 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. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/1884/probihajici_rizeni_%20o_stanoveni_zaplavovych_uzemi_a_jejich_aktivnich_zon.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1884/probihajici_rizeni_%20o_stanoveni_zaplavovych_uzemi_a_jejich_aktivnich_zon.htm
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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. 

Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
pověřený vedením odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví 
 
 
Toto oznámení včetně přílohy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 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. 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha:  
Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního 
toku Novosedelský potok v úseku od zaústění do Otavy po hranici Jihočeského a Plzeňského kraje (ř.km 0,000 – 
18,585; 19,043 – 19,430; 19,640 – 19,680) 
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Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS) 
1. Městys Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice 
2. Obec Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice 
3. Obec Štěchovice, Štěchovice 64, 387 16 Volenice 
4. Obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice 
5. Obec Zvotoky, Zvotoky 6, 387 16 Volenice 
6. Obec Strašice, Strašice 8, 387 16 Volenice 
7. Obec Hoslovice, Hoslovice 71, 387 19 Čestice 
8. Obec Nová Ves, Nová Ves 45, 387 19 Čestice  
9. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele 
 
Obdrží na vědomí (DS) 
1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5, prostřednictvím Povodí Vltavy, 

státního podniku, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice  
2. Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Na Stráži 270, 386 01 Strakonice 
3. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
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