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*KUCBX00K3OHE* 
           KUCBX00K3OHE 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

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

 
Malše ř.km 5,343 - 21,713 od silničního mostu v Roudném po VD Římov 

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, na základě návrhu správce významného vodního toku Malše, 
kterým je 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, podaného dne 2.2.2016 
a předložené dokumentace „Malše - od mostu v Roudném po hráz VD Římov (ř.km 5,343 – 21,713)“ z měsíce ledna 
2016, jejíž zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5, České 
Budějovice, 

 
pro významný vodní tok Malše ř.km 5,343 - 21,713  

od silničního mostu v Roudném po VD Římov 
na území těchto obcí 

 
 

Obec Katastrální území obce 

Roudné Roudné 

Vidov Vidov 

Plav Plav 

Heřmaň Heřmaň u Českých Budějovic 

Doudleby Doudleby 

Střížov Střížov nad Malší 

Římov Římov  

 

I.   s t a n o v u j e 

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to 
v rozsahu dle dokumentace „Malše - od mostu v Roudném po hráz VD Římov (ř.km 5,343 – 21,713)“, která je 
přílohou tohoto stanovení; 

II.   v y m e z u j e  

podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území, a to v rozsahu dle dokumentace „Malše – 
od mostu v Roudném po hráz VD Římov (ř.km 5,343 – 21,713)“, která je přílohou tohoto stanovení. 

Čj.:  KUJCK 62350/2016/OZZL/9 
Sp.zn.: OZZL 19289/2016/jisou 
  

 datum: 10. 5. 2016  vyřizuje: Mgr. Ing. Jiří Soukup  telefon: 386 720 732 
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Dotčené obce a obec s rozšířenou působností, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká, žádáme, 
aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Malše ř. km 
5,343 – 21,713 zapracovaly v souladu s § 71 vodního zákona do svého povodňového plánu. 

Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Malše 
ř. km 5,343 – 21,713 je možné získat u místně příslušného stavebního úřadu (Magistrát města České Budějovice, 
stavební úřad), u místně příslušných vodoprávních úřadů (Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany 
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, 
v sekci „Záplavová území“ (cesta: www.kraj-jihocesky.cz → Krajský úřad → Odbor životního prostření, zemědělství 
a lesnictví → Záplavová území; přímo: http://www.kraj-jihocesky.cz/1880/zaplavova_uzemi.htm.) 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 Malše 
ř.km 5,343 – 21,713 se v uvedeném rozsahu ř.km 5,343 – 21,713 nahrazuje stanovení záplavového území a 
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Malše č.j. KUJCK 12603/2009 OZZL/4 Wo ze dne 
15.6.2009 (ř.km 5,343 - 93,005).  

Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Malše stanovené pod č.j. KUJCK 12603/2009 
OZZL/4 Wo zůstávají v platnosti v rozsahu ř.km 21,713 – 93,005. 
 

O d ů v o d n ě n í  

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného 
vodního toku Malše ř. km 5,343 – 21,713 byl podán dne 2.2.2016 společností 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, jako správcem uvedeného významného vodního toku, který navrhl 
záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Aktivní zóna záplavového území byla dle zdůvodnění Povodí 
Vltavy, státního podniku, navržena v celé řešené délce vodního toku z důvodu potřeby účinné ochrany odtokových 
poměrů v území, které se podstatnou měrou podílí na převádění povodňových průtoků. Jedná se o území podél 
vodního toku z hlediska povodňových průtoků nebezpečné, kde situování jakýchkoliv staveb a činností je zcela 
nežádoucí s výjimkou vodních děl, činností a staveb uvedených v § 67 odst. 1 vodního zákona. Spolu s návrhem 
byla předložena mapová situace s nově zakreslenými záplavovými čarami a nově vyznačenou aktivní zónou 
záplavového území. 

Malše se řadí mezi vodní toky dešťovo – sněhového typu. Hydrologické poměry povodí se vyvíjejí v závislosti 
na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, tj. na srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. 
Příčinou změny záplavového území a aktivní zóny vodního toku Malše bylo zohlednění map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik zpracovaných v roce 2014.  

Významný vodní tok Malše (ID vodního toku 10100031) 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 93,2 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 vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností, v jejíž územní působnosti se navržené záplavové území 
uvedeného vodního toku nachází, a to na den 7.3.2016. Připomínky ze strany obcí následně zpracovatel 
dokumentace prošetřil a dne 17.3.2016 konstatoval, že zakreslený rozsah záplavy odpovídá vypočteným hladinám 
a dostupným údajům o terénu, návrh zůstává beze změn.  

Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce krajského úřadu a též úřední desce obecních 
úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, a to po dobu 15-ti dnů. 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 7.4.2016 
a následně sejmut dne 22.4.2016.  

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 26.4.2016. 
Krajský úřad takové připomínky neobdržel. 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/1880/zaplavova_uzemi.htm
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Opatření obecné povahy bude krajským úřadem doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední 
desce krajského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření 
obecné povahy týkat. 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 15-ti 
dnů, 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 dotčenému orgánu územního plánování 
(Magistrátu města České Budějovice, odbor rozvoje a veřejných zakázek).  
  

P o u č e n í 
 

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. Karel Černý 
vedoucí odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno 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 umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Přílohy 
1. Dokumentace „Malše - od mostu v Roudném po hráz VD Římov (ř.km 5,343 – 21,713)“ včetně CD 

s elektronickou podobou dokumentace 
 

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS) 

1. Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice 
2. Obec Vidov, Vidov 51, 370 07 České Budějovice 
3. Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice 
4. Obec Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice 7 
5. Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice 
6. Obec Střížov, Střížov 63, 374 01 Trhové Sviny 
7. Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov 
8. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 

České Budějovice 1 
 

Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D) 

1. 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 + 1 x příloha 

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + 1 x příloha 
3. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí + 1x příloha 
4. Magistrát města české Budějovice, stavební úřad + 1 x příloha  
 

Údaje o území obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy 

1. Magistrát města České Budějovice, odbor rozvoje a veřejných zakázek + 1 x CD (D) 
2. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 

+ 1 x CD – zde 
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