MĚSTSKÝ ÚŘAD Jindřichův Hradec
odbor životního prostředí
Adresa: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: ústředna - 384 351 111
fax 384 361 503
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OŽP/7721/15/16/MM - 087
V J.Hradci 10.2.2016
Spis: 4712/2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení rozsahu záplavového území (dále ZÚ), vymezení aktivní zóny záplavového
území (dále AZZÚ) drobného vodního toku (DVT)
Dírenský potok ř.km 16,70 – 31,56
od hranice ORP Soběslav/ORP Jindřichův Hradec po hranici ORP Jindřichův
Hradec/ORP Pelhřimov
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako orgán příslušný podle § 61
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně
příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě návrhu správce drobného vodního toku Dírenský potok, kterým je Povodí
Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO 70889953, prostřednictvím Povodí Vltavy,
státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, podaného dne
24.9.2015 a předložené dokumentace „ Dírenský potok, ORP Jindřichův Hradec – Záplavová území“,
z července 2015, jejímž zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových
činností, Litvínovická 709/5, 371 21 České Budějovice,

pro drobný vodní tok Dírenský potok ř.km 16,70 – 31,56 v č.h.p. 1-07-04-0190 až 0110-0-00
(od hranice ORP Soběslav/ORP Jindřichův Hradec po hranici ORP Jindřichův Hradec/ORP
Pelhřimov)
na území těchto obcí:
Obec

Katastrální území obce

Pluhův Žďár

Samosoly, Jižná

Vícemil

Vícemil

Deštná

Deštná

Světce

Světce

Rosička u Deštné

Rosička u Deštné

1

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 „Dírenský potok ORP Jindřichův Hradec – Záplavová území“ od

hranice ORP Soběslav/ORP Jindřichův Hradec po hranici ORP Jindřichův Hradec/ORP
Pelhřimov, 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
„Dírenský potok ORP Jindřichův Hradec – Záplavová území“ od hranice ORP Soběslav/ORP
Jindřichův Hradec po hranici ORP Jindřichův Hradec/ORP Pelhřimov, která je přílohou tohoto
stanovení. Příloha je nedílnou součástí tohoto opatření.
Dotčené obce žádáme, aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území
drobného vodního toku Dírenský potok v ř.km 16,70 – 31,56 v č.h.p. 1-07-04-0190 až 0110-0-00
zapracovaly v souladu s § 71 vodního zákona do svých povodňových plánů a v souladu s § 25 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
a Přílohou 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
do územně analytických podkladů obce.
Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území drobného vodního
toku Dírenský potok po nabytí účinnosti je možné získat u místně příslušného obecného stavebního
úřadu (Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování) a u místně příslušného
vodoprávního úřadu (Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí) a na internetových
stránkách Městského úřadu Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odboryuradu/odbor-zivotniho-prostredi/zaplavova-uzemi). Dokumentace záplavového území bude rozeslána
po nabytí účinnosti opatření obecné povahy a to patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a
zveřejněna na internetových stránkách Města Jindřichův Hradec.
Tímto novým stanovením záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území vodního toku
Dírenský potok ř.km 16,70 – 31,56 se v celém rozsahu nahradí stávající záplavové území vodního
toku Dírenský potok v zastavěných částech obcí na Dírenském potoce a to obci Pluhův Žďár- místní
část Samosoly a Jižná ze dne 27.5.1998 pod čj.: ŽP 4545/98-190F, městě Deštná ze dne 30.3.1998 pod
čj.: ŽP 2851/98-107F, obci Světce ze dne 30.3.1998 pod čj.: ŽP 2852/98-108F a obci Rosička u
Deštné ze dne 30.3.1998 pod čj.: ŽP 2853/98-109F, které bylo stanoveno Okresním úřadem Jindřichův
Hradec, referátem životního prostředí.
O d ů v o d n ě n í:
Návrh na stanovení a změnu stanoveného rozsahu záplavového území, včetně vymezení aktivní zóny
záplavového území drobného vodního toku Dírenský potok ř.km 16,70 – 31,56 v č.h.p. 1-07-04-0190
až 0110-0-00 (od hranice ORP Soběslav/ORP Jindřichův Hradec po hranici ORP Jindřichův
Hradec/ORP Pelhřimov) byl podán 24.9 2015 Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24
Praha 5, IČO: 70889953, prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava,
Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, jako správcem vodního toku Dírenský potok ř.km
16,70 – 31,56. Důvodem změny záplavového území jsou nové zpřesněné podklady a nové zaměření
území od roku 1997 s potřebou účinné ochrany odtokových poměrů v území, které se podstatnou
mírou podílí na převádění povodňových průtoků. Spolu s návrhem změny byla předložena mapová
situace s nově zakreslenými záplavovými čarami s doplněním na celé území ORP Jindřichův Hradec.
Po podání žádosti svolal Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí ústní jednání
s obcemi dle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, které
mají ve věci postavení dotčených orgánů dle § 136 odst. 2 správního řádu, jichž se toto záplavové
území dotýká, a to na den 4.11.2015. Na ústním jednání nevzešly k návrhu záplavového území ze stran
obcí žádné připomínky.
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Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Jindřichův Hradec a
též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká, a to po dobu 15 dnů. Dle § 25 odst. 3 správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Městského úřadu
Jindřichův Hradec, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 3.12.2015 a následně sejmut
18.12.2015.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval Městský úřad Jindřichův Hradec
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uplatněny
nejpozději dne 15.ledna 2016. K připomínkám podaných později správní orgán nepřihlížel.
K návrhu záplavového území byly uplatněny tyto připomínky:
1.Jindřich Smolík, Samosoly 29, 378 21 Pluhův Žďár (připomínka podaná písemně dne
14.1.2016):
Na základě veřejné vyhlášky jsem se zajímal o poskytnuté projektové podklady k záměru stanovení
rozsahu záplavového území na Dírenském potoce. Jsem vlastníkem parcely v k.ú. Samosoly, parc.č.:
463/1.
Na uvedené parcele uvažuji s výstavbou vodního díla – rybníka.
Na základě prohlídky těchto podkladů se na Vás obracím s žádostí o úpravu rozsahu záplavového
území na parcele k.ú. Samosoly, parc.č.: 463/1 a úpravu aktivní zóny záplavového území a to směrem
podstatného zmenšení plochy.
Vzhledem k tomu, že záplavové území bylo stanoveno matematickým modelem, u něhož nebyly
dostupné skutečné údaje o povodních a vychází se z teoretického podkladu, stanovený rozliv na mém
pozemku neodpovídá skutečnosti a je na místě ve skutečnosti podstatně menší.
Připomínce nevyhověno:
Zájmová parcela se nachází na pravém břehu Dírenského potoka v ř.km 16,7 – 17,1. Při průchodu
velkých vod sem zasahuje vzdutí Zámeckého rybníka v Dírné. Aktivní zóna (AZZU) zde byla
navržena podle rozlivu Q20. I při použití jiné metodiky by převážná část pozemku byla zahrnuta do
AZZU.
Stanovení záplavových území je podle § 65 odst. 2 písm. a) vodního zákona jedním z přípravných
povodňových opatření, zejména pro předcházení povodňovým škodám. Záplavová území jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich
rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Při stanovení záplavových území včetně vymezení aktivních zón se v principu jedná o úřední deklaraci
objektivní skutečnosti, kterou je vodní stav a rychlost proudění při určitém průtoku přesahujícím
kapacitu koryta, a tomu odpovídající průmět zátopy v terénu. Pro záplavová území platí omezení a
zákazy uvedené přímo ve vodním zákoně. Námitky směřující k ochraně vlastnických práv proto nelze
vypořádat v rámci tohoto opatření.
2. Ing. Taťjana Dvořáková, Ing. Helena Pavelková Dvořáková, Suchdolská 585/7, 165 00 Praha
6 (připomínka podaná písemně dne 14.1.2016):
Po podrobném prostudování projektových podkladů pro stanovení záplavového území jsme zjistili, že
nebyl vyňat z aktivní zóny v k.ú. Dírná objekt č.p. 106 na parc. Č. :st.149 mezi ř.km 18 a 18,5.
Podáváme námitku a obracíme se na Vás s žádostí o úpravu aktivní zóny, tak aby objekt nebyl umístěn
v aktivní zóně záplavového území stejně tak, jako ostatní objekty podél toku.
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Z předložené dokumentace plyne, že jinak jsou důsledně vyňaty z aktivní zóny záplavového území po
celé délce toku všechny stavby podél toku, nejen s č.p., ale i všechny ostatní drobné stavby bez ev.č.
(sádky, kůlny apod.).
Dle nás přispělo k přehlédnutí to, že je objekt umístěn na hranici mezi okresy Jindřichův Hradec a
tábor v k.ú. Dírná a v předložené dokumentaci toto katastrální území ani obec nejsou uvedeny. Objekt
je uveden na mapových podkladech ČUZK od roku 2003, kdy byl zkolaudovaný. O povodních 2002
již stál. Je i na situaci záplavy na ortofotomapě mezi ř.km 18,0 – 18,5.
Současně se na Vás obracíme s žádostí, zda bychom mohli být přítomni projednávání s Povodím
Vltavy za účasti projektantů a správce vodního toku Ing. Podlahy.
Jak víte, naše rodina je po několik generací spjata jako mlynářský rod v Červené Lhotě s tímto vodním
tokem (jako mlynáři se starali o čištění a údržbu toku od Červené Lhoty po Samosoly). V technické
zprávě se uvádí, že na Dírenském potoce nejsou zaznamenány údaje o přirozených povodních, rádi
bychom proto přispěli jako majitelé většiny pozemků podél potoka přímo v Červené Lhotě pod
Zámeckým rybníkem a části pozemků nad rybníkem Stránský v k.ú. Jižná parc.č. 1264 a k.ú. Dírná
parc.č. 808/1, 808/3 a 809/2 svými znalostmi území mezi Červenou Lhotou a Samosoly k upřesnění
Vašich podkladů o chování vodního toku a jeho rozlivu před schválením návrhu jak v případě
pravidelných každoročních povodní, tak povodní v roce 2002, i např. rozlivu po protržení stavidel
Zámeckého rybníka v Červené Lhotě.
Připomínce bylo vyhověno:
Podnět byl prověřen a přezkoumán zpracovatelem dokumentace stanoveného záplavového území
s tím, že záležitost týkající se k.ú. Dírná byla zahrnuta do opatření vedeného ORP Soběslav a
záležitost týkající se louky k.ú. Jižná p.č. 1264, která se nachází na pravém břehu Dírenského potoka
v ř.km 18,2 – 18,6 je řešena tímto opatřením. Aktivní zóna (AZZU) zda byla navržena podle rozlivu
Q20. Po upřesnění charakteru dotčeného území zde byla AZZU přepracována podle rozdělení měrných
průtoků, kdy za AZZU je považována ta část příčného profilu, která provede více než 80% celkového
průtoku.
Na základě tohoto přehodnocení byla navrhovatelem upravena mapa AZZU a rovněž ortofotomapa se
zakreslenou AZZU, a proto budou dotčeným obcím současně s tímto opatřením obecné povahy
zaslány mapové podklady nové (datum zpracování leden 2016) u ostatních platí ty, které dostaly při
vyvěšení návrhu opatření obecné povahy.
Omezení v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území se řídí ust. §67 vodního zákona.
Pro záplavové území se nestanoví další podmínky nad rámec vodního zákona.
Při stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území opatřením obecné povahy se
nepoužívá podle § 115a odst. 3 vodního zákona ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Opatření obecné povahy bude Městským úřadem Jindřichův Hradec doručeno veřejnou vyhláškou,
která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Jindřichův Hradec a též na úředních deskách
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů 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 15-ti dnů,
patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.
Grafická část a technická zpráva je rovněž k dispozici na webových stránkách Města Jindřichův
Hradec:
http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/zaplavovauzemi/dirensky-potok.html
Záplavová území a aktivní zóny záplavového 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.
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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 ust.
§173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Ing. František Ch m e l í k
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Jindřichův Hradec
Toto opatření obecné povahy musí být v celém rozsahu vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o
zveřejnění písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup a potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne:……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:
D- Obec Pluhův Žďár, Pluhův Žďár 66, 378 21 Pluhův Žďár + 2x A3 mapové listy
DS- Obec Vícemil, Vícemil 21, 378 21 Vícemil
DS- Město Deštná, nám.Míru 65, 378 25 Deštná
DS- Obec Světce, Svěrce 15, 378 21 Světce
DS- Obec Rosička u Deštné, Rosička 45, 378 21 Rosička
D- MěÚ Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, odbor vnitřní správy – zde
Na vědomí:
DS - Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 v zastoupení Povodí Vltavy s.p., závod Horní
Vltava, Ing. Dohnal, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy:
D - Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 v zastoupení Povodí Vltavy s.p., závod Horní
Vltava , Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice + příloha
D – Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + 1 x příloha
D – Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, Klášterská 135/II, 377 01
Jindřichův Hradec + 1 x příloha

Digitálně podepsal František Chmelík
Datum: 10.02.2016 11:36:15 +01:00
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