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Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku – Březový potok (ř. km  
0,000 – 7,132) 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„vodní zákon“) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, zahájil dme 27.6.2016 na základě žádosti Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 
Praha 5, prostřednictvím Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 
21 České Budějovice, řízení o návrhu opatření obecné povahy dle § 172 správního řádu a dle 
§ 66 odst. 7 vodního zákona, a zároveň zveřejňuje návrh opatření obecné povahy 

stanovení rozsahu záplavového území drobného vodního toku:
Březový potok ř. km 0,000 – 7,132

v úseku od soutoku s Otavou po hranici ORP Strakonice/Horažďovice

Městský úřad Strakonice,  odbor životního prostředí,   dále oznamuje zahájení projednávání 
návrhu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku 
Březový  potok,  ř.km  0,000  –  7,132  v úseku  od  soutoku  s Otavou  po  hranici  ORP 
Strakonice/Horažďovice, které bude vedeno písemnou formou.
Návrh opatření  obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Strakonice, 
Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, a na úřední desce
Úřadu městyse Katovice
Obecního úřadu Horní Poříčí
Obecního úřadu Střelské Hoštice
Obecního úřadu Mnichov
Obecního úřadu Hlupín
Obecního úřadu Mečichov,
a to  ode dne vyvěšení oznámení opatření obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední 
desky je dle § 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit na úřední desce 
v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, místo a termín, 
kde je možné se s návrhem seznámit.
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Kompletní dokumentace pro návrh záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového 
území  drobného  vodního  toku  Březový  potok,  ř.km  0,000  –  7,132  v úseku  od  soutoku 
s Otavou po hranici ORP Strakonice/Horažďovice (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 Městského úřadu Strakonice, odboru životního  prostředí, Na Stráži 270, 
Strakonice, 3 nadzemní podlaží, č. dveří 6305, a to pondělí od 800 do 1600 hodin, ve 
středu od 800 do 1800 hodin a v pátek od 800 do 1130 hodin, v ostatní dny doporučujeme 
návštěvu telefonicky domluvit.

                                                         
Grafická  část  dokumentace pro  návrh  záplavového  území,  vymezení  aktivní  zóny 
záplavového území drobného vodního toku Březový potok, ř.km 0,000 – 7,132 v úseku od 
soutoku s Otavou po hranici ORP Strakonice/Horažďovice (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 Úřadu městyse Katovice
 v budově Obecního úřadu Horní Poříčí
 v budově Obecního úřadu Střelské Hoštice
 v budově Obecního úřadu Mnichov
 v budově Obecního úřadu Hlupín
 v budově Obecního úřadu Mečichov.  

I.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou  být  tínto  opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  uplatnit  u  správního  orgánu 
písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu, 
v platném znění,  nejpozději  uplatnit  dne  15.9.2016.  K připomínkám podaných  později  se 
nepřihlíží. 

II.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dle § 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  15.9.2016.  Písemné  připomínky  k návrhu 
opatření obecné povahy podávejte na adresu:

Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí

Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Odůvodnění
    

Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území 
drobného vodního toku Březový potok, ř.km 0,000 – 7,132 v úseku od soutoku s Otavou po 
hranici ORP Strakonice/Horažďovice, byl podán dne 27.6.2016 společností  Povodí Vltavy, 
s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, prostřednictvím Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, 
Litvínovická  silnice  5,  371 21 České  Budějovice,  jako správcem drobného vodního toku 
Březový  potok,  který  navrhl  záplavové  území  a  aktivní  zónu  záplavového  území.  Spolu 
s návrhem  byla  předložena  mapová  situace  se  zakreslenými  záplavovými  čarami  a 
vyznačenou aktivní zónou záplavového území.
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V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu vyzval Městský úřad Strakonice, odbor životního 
prostředí, kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky.
Podávání námitek dle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního 
zákona vyloučeno.

„otisk úředního razítka“
.......................................................

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):
Městys Katovice, Husovo nám. 5, 387 11 Katovice 
Obec Horní Poříčí, Dolní Poříčí 100, 386 01 Strakonice 
Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice 
Obec Mnichov, Mnichov 73, 386 01 Strakonice
Obec Hlupín, Hlupín 54, 386 01 Strakonice 
Obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov 

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)

Obdrží na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice – DS
Povodí Vltavy, s.p., provoz Otava, U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice

Vlastní

Tento návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen formou veřejné vyhlášky na úřední 
desce obecních úřadů a Městského úřadu Strakonice patnáct dnů a poté bude předáno 
Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, s vyznačením data vyvěšení a 
sejmutí a potvrzením úřadu. Zároveň se bude po stejnou dobu zveřejnění  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: .............….................     Sejmuto dne: ...................................

                                                ……......................................………………………........
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....…........…...............     Sejmuto dne: ..........….......................

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

   razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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