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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení o návrhu opatření obecné povahy týkající se stanovení  

záplavového území vodního toku Kotenčický potok v úseku ř. km 0,0000 – 9,500 

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), oznamuje (zveřejňuje) v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, návrh 
opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území vodního toku Kotenčický potok v úseku 
ř. km 0,0000 – 9,500. 

Návrh podalo Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního vodu Kotenčický potok dne 
27.01.2017. 

Záplavové území se (v souladu s ustanovením § 66 odst. 7 vodního zákona) stanovují opatřením obecné 
povahy podle ustanovení šesté části správního řádu. 

Podkladový materiál pro vyhlášení záplavového území v celém úseku toku vypracovala společnost HG 
Partner, s. r. o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly pod číslem zakázky číslem H - 16/025 v říjnu – listopadu 
2016. 

Navržený rozsah záplavového území je zakreslen do základní mapy ČR (ZABAGED) v měřítku 1 : 10 000 
a do situace 1 : 5 000 na podkladu ortofoto. Byly stanoveny hranice záplavového území zmíněného toku 
pro průtoky Q5, Q20, Q100 a hranice aktivní zóny záplavového územní (AZZÚ).   

Poučení 
Městský úřad Příbram, jako příslušný vodoprávní úřad, uvědomuje dotčené osoby, v souladu 
s ustanovením § 66 vodního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 správního řádu, o podání 
výše uvedeného návrhu, který je zobrazen na mapové situaci v měřítku 1 : 10 000.  

V ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné a nebude 
prováděno veřejné projednání. 

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu, tj. Městského úřadu Příbram, 
odboru životního prostředí, písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Správní orgán je povinen se s došlými připomínky vypořádat.  

Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se s ohledem na znění § 115a vodního zákona nepoužije, to 
znamená, že vlastníci dotčených nemovitostí nemohou podat proti návrhu na stanovení předmětného 
záplavového území námitky. 

Mapová situace předmětného záplavového území i podkladový materiál (technickoprovozní evidence 
a podklady pro vyhlášení záplavového území Kotenčického potoka ř. km 0,000 – 9,500) jsou ke stažení na 
webových stránkách http://pribram.eu/kotencicky-potok.html  

Do pokladů návrhu opatření obecné povahy je možno také nahlížet na Městském úřadě Příbram, odbor 
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, U Nemocnice čp. 19, 261 01 Příbram I, č. dv. 3, 
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v úřední dny Po a St 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin, Pá 08:00-10:00, popř. i jiným den, po telefonické 
domluvě.  

Upozornění: 

1. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 
zaplavena vodou. Omezení v záplavových územích vyplývá z ustanovení § 67 vodního zákona. 
Zásadní je především omezení užívání pozemků v aktivní zóně záplavového území (např. zákaz 
povolování staveb, zákaz skladování odplavitelného materiálu). 

2. Tento návrh musí být zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu 
Příbram a dotčených obcí po dobu 15 dnů. Po uplynutí této doby je nutno tento návrh zaslat zpět 
na adresu Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí s vyznačením data dne vyvěšení 
a sejmutí. Pro posouzení dodržení 30 denní lhůty pro uplatnění připomínek je rozhodující datum 
zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Příbram. 

  

 

 

 

 

„otisk razítka“ 

Ladislav Průša 
referent vodního hospodářství 

Rozdělovník: 
A) žadatel 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

B) dotčené obce 
Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín 
Kotenčice, Kotenčice 19, 262 23 Jince 
Obořiště, Obořiště 100, 262 12 Obořiště 

C) na vědomí 
Městský úřad Příbram, odbor kancelář města, Tyršova 108, 261 19 Příbram I – k vyvěšení 
vlastní 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyvěšení     datum sejmutí 
 
 
 
 
………………………………………………….                   …………………………………………………. 
Podpis a razítko osoby potvrzující vyvěšení   Podpis a razítko osoby potvrzující sejmutí 
 
 
Vypraveno dne 07.04.2017 
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