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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území toku Kotenčický
v úseku ř. km 0,000 – 9,500
S 2760
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), podle § 66 vodního zákona ve spojení s § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb.,
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a podle § 115a vodního zákona
opatřením obecné povahy
stanovuje
záplavové území vodního toku Kotenčický potok v úseku ř. km 0,000 – 9,500.
Návrh na stanovení záplavového území byl pro státní podnik Povodí Vltavy zpracován společností HG
Partner, s. r. o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly pod číslem zakázky číslem H - 16/025 v říjnu – listopadu
2016.
Návrh vychází z geodetického zaměření 71 příčných profilů toku a přilehlé nivy a 29 objektů na toku,
mapových podkladů (ZABAGED 1 : 10 000, ORTOFOTO 1 : 5 000, VH mapy 1 : 50 000) a základních
hydrologických údajů poskytnutých ČHMÚ.
Součástí návrhu jsou záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q20, Q100 a stanovení aktivní zóny záplavového území
(AZZÚ). Rozsah záplavového území je zakreslen do základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 a do situace
1 : 5 000 na podkladu ORTOFOTO. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami jsou nedílnou
součástí stanoveného záplavového území a jsou k dispozici na webových stránkách Městského úřadu
Příbram http://pribram.eu/kotencicky-potok.html.
Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou
zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavového území.
Pro případné zjištění podrobností záplavového území až na úroveň jednotlivých pozemků se
postupuje tak, že rozhodující v určení rozsahu záplavového území na konkrétním pozemku je
porovnání výškového zaměření pozemku, zpracovaného autorizovaným geodetem pro stavebníka,
s údaji o nadmořské výšce hladin ze stanoveného záplavového území, tj. se zaměřenými profily
koryta a terénu a s vypočtenými výškami hladin velkých vod v těchto profilech.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Městského úřadu Příbram.

Odůvodnění
Dne 27.01.2017 podal státní podnik Povodí Vltavy, jako správce drobného vodního toku Kotenčický potok,
na Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (dále jen vodoprávní
úřad) návrh na stanovení záplavového území tohoto toku. Spolu s návrhem byly předloženy situace se
zákresem průtoky vod Q5, Q20, Q100 a stanovení aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000
a v situaci 1 : 5 000 na podkladu ORTOFOTO. Dále byla předložena technická zpráva. Navržené
stanovení záplavového území se týká vodního toku Kotenčický potok v ř. km 0,000 – 9,500.
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Vodoprávní úřad nejprve projednal předložený návrh s dotčenými orgány a poté jej zveřejnil
k připomínkám široké veřejnosti oznámením ze dne 07.04.2017 pod čj. MěÚPB 33668/2017/OŽP/Prš (na
úřední desce Městského úřadu Příbram a na jeho webových stránkách vyvěšeno dne 11.04.2017). Toto
oznámení bylo taktéž vyvěšeno na úředních deskách dotčených obcí po dobu 15 dnů. Oznámení
obsahovalo informace o tom, že nebude konáno veřejné projednání, ale že kdykoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být navrženým záplavovým územím přímo dotčeny, může u Městského
úřadu Příbram uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední
desce Městského úřadu Příbram.
V rámci projednávaného záplavového územní s dotčenými orgány, vodoprávní úřad obdržel připomínku od
obce Obořiště k bodu č. 1.1.4.4. Historické povodně. V připomínce se uvádí, že povodně v naší lokalitě
(pozn. vodoprávního úřadu – obce Obořiště) byly několikrát, a to již v roce 1981, dále v roce 2011
a největší byla v roce 2013 (větší než v roce 2002). Po oznámení široké veřejnosti, vodoprávní úřad
neobdržel žádné připomínky.
Připomínka obce Obořiště byla dne 17.05.2017 zaslána státnímu podniku Povodí Vltavy k vypořádání.
Vodoprávní úřad obdržel dne 29.05.2017 dopis Povodí Vltavy, státní podnik, kde státní podnik vypořádal
došlou připomínku následovně:
„Bereme na vědomí připomínku obce Obořiště ze dne 16.03.2017 - 1.1.4.4. Historické povodně.
K připomínce musíme dodat, že stanovený rozsah záplavového území a související hydrotechnické
výpočty vychází z podkladu geodetického zaměření a metodiky, které svým charakterem odpovídají
požadované přesnosti a rozsahu řešeného území. Vypracování záplavových zón proběhlo dle běžně
používaných postupů, kde je pro výpočet využíváno hydrologických podkladů dodávaných od společnosti
ČHMÚ. Z norem a ze zákona vyplývá jasná povinnost použití těchto dat. Pokud v oblasti není profil
s pozorováním, nelze korektně stanovit, o jaké povodňové průtoky se v uváděných povodňových
epizodách jednalo. Mimo srážkového úhrnu definuje kulminační průtok morfologie terénu, charakteristika
pozemků a časová distribuce srážek. Dále k poznámce, že by povodně byly rozhodně menšího rozsahu,
kdyby byla lepší manipulace s kaskádou rybníků, sdělujeme, že každá vodní nádrž by měla mít
zpracovaný a schválený manipulační řád, který jasně určuje způsob řízení manipulací s vodou v nádrži,
zejména při zvýšených průtocích na toku. Za jeho dodržování zodpovídají majitelé, popř. správci vodních
nádrží. Dozor nad dodržováním manipulačních řádů provádí příslušný vodoprávní orgán, na který se
zástupci obce Obořiště mohou obrátit v případě, že mají pochybnosti, že manipulace na nádržích nejsou
v souladu se schválenými manipulačními řády (veškeré manipulace by měly být zaznamenány
v provozním deníku nádrže)“.
Poznámka vodoprávního úřadu:
K rybníkům Hluboký a Náveský na Kotenčickém potoce v k. ú. Kotenčice uvádíme, že bezpečnostní přelivy
na těchto rybnících byly v letech 2014 - 2015 rekonstruovány a bezpečnostní přelivy jsou nehrazené.
Vodoprávní úřad dne 21.06.2017 opatřením obecné povahy stanovil rozsah záplavového území vodního
toku Kotenčický potok v úseku ř. km 0,000 – 9,500 podle návrhu předloženého správcem toku dne
27.01.2017.
Mapová dokumentace záplavového území se zpřístupňuje (zveřejňuje) ve webových stránkách Městského
úřadu Příbram a jedna kopie se předává Ministerstvu životního prostředí a Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
Stanovení záplavového území je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je
administrativní ohraničení určitého území.
Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního zákona. Mimo
aktivní zónu může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky (nejčastěji v rámci řízení o udělení
souhlasu podle § 17 vodního zákona).

„otisk úředního razítka“
Ladislav Průša
referent oddělení vodního hospodářství
Rozdělovník na další straně:
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Rozdělovník:
A) doručí se obci (městu) k vyvěšení
Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín
Obec Kotenčice, Kotenčice 19, 262 23 Jince
Obec Obořiště, Obořiště 100, 262 12 Obořiště
B) dotčené stavební úřady
Úřad městyse Jince, stavební úřad, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, Mírové náměstí 119, 263
01 Dobříš
C) dotčené vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Mírové náměstí
119, 263 01 Dobříš
D) dále obdrží
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Městský úřad Příbram, odbor kancelář města, Tyršova 108, 261 19 Příbram I – k vyvěšení
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 – zasláno po nabytí účinnosti
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
- zasláno po nabytí účinnosti
Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Bc.
Vaverka, Tyršova 108, 261 19 Příbram I - zasláno po nabytí účinnosti
Vlastní 2 x
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úředních deskách a elektronických úředních
deskách Městského úřadu Příbram a obcí Pičín, Kotenčice, Obořiště po dobu 15 dnů. Po uplynutí
této doby je nutno zaslat zpět na adresu Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí a opatřit
datem vyvěšení a sejmutí.

Datum vyvěšení ……………………………

datum sejmutí ………………………………...

………………………………………………….
Podpis a razítko osoby potvrzující vyvěšení

………………………………………………….
Podpis a razítko osoby potvrzující sejmutí

Vypraveno dne 21.06.2017

