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Městský úřad Světlá nad Sázavou 
odbor životního prostředí 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 

Č.j.: MSNS/2968/2016/OŽP-5         Vyřizuje: Mgr. Jiří Semerád  
Ve Světlé nad Sázavou dne: 17. 10. 2016         Telefon: 569 496 640  
         E-mail: semerad@svetlans.cz 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
o stanovení záplavového území na Zbožském potoce 

 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen: „MÚ“) věcně a 
místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „vodní zákon“) a podle ustanovení § 10 a 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen: „správní řád“) na základě návrhu Povodí 
Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150  21, IČO 70889953, v souladu s § 66 odst. 1, 2 a 
7 a § 115a vodního zákona a části šesté správního řádu:  
 
stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Zbožský potok 
(IDVT 10261655) v ř. km 0,000 – 2,460 v k.ú. Horní Bohušice, Kunemil, Služátky, Malčín v Kraji 
Vysočina, ČHP: 1-09-01-1090, dle návrhu pro vyhlášení záplavových území „Zbožský potok – záplavová 
území“ zpracovaného v srpnu 2015 pod zakázkovým číslem 720/2239/15 Povodím Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – oddělením projektových činností České Budějovice, B. Němcové 10, 370 01 
Č. Budějovice (dále též: „návrh“), který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 

Odůvodnění 
MÚ obdržel dne 15. 2. 2016 žádost Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150  21, 
IČO 70889953 o stanovení záplavového území na Zbožském potoce včetně vymezení aktivní zóny 
záplavového území tohoto toku. K žádosti byl doložen výše popsaný návrh. MÚ zjistil, že návrh je zpracován 
v souladu s vyhl. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
poskytuje dostatečný přehled. MÚ zpracoval dne 31. 8. 2016 pod č.j. MSNS/2968/2016/OŽP-2 návrh 
opatření obecné povahy o stanovení záplavového území na Zbožském potoce, který MÚ doručil (zveřejnil) 
na úředních deskách MÚ Světlá n/S a OÚ Malčín, Kunemil a Služátky pomocí veřejné vyhlášky č.j. 
MSNS/2968/2016/OŽP-3 ze dne 31. 8. 2016. MÚ k návrhu opatření obecné povahy od nikoho neobdržel 
žádné připomínky. Jelikož byly splněny a dodrženy veškeré zákonné náležitosti, MÚ tímto stanovuje 
záplavové území a vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Zbožský potok (IDVT 
10261655) v ř. km 0,000 – 2,460, tak jak požadoval správce toku a jak je podrobně popsáno v návrhu, který 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Podklady (obsah spisu ke dni vydání tohoto opatření obecné povahy): 

- návrh pro vyhlášení záplavových území „Zbožský potok – záplavová území“ zpracovaný v srpnu 
2015 pod zakázkovým číslem 720/2239/15 Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 
Praha 5 – oddělením projektových činností České Budějovice, B. Němcové 10, 370 01 Č. 
Budějovice (hlavní inženýr projektu: Ing Pavel Filip, ČKAIT – 0008170) 

- žádost Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 1. 2. 2016 (značka: 5494/2016-PVL-273)  
- návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území na Zbožském potoce č.j. 

MSNS/2968/2016/OŽP-2 ze dne 31. 8. 2016  
- veřejná vyhláška č.j. MSNS/2968/2016/OŽP-3 ze dne 31. 8. 2016 
- žádost č.j. MSNS/2968/2016/OŽP-4 ze dne 31. 8. 2016 o vyvěšení veřejné vyhlášky  
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- veřejné vyhlášky č.j. MSNS/2968/2016/OŽP-3 ze dne 31. 8. 2016 s doložením data vyvěšení na 
úředních deskách a sejmutí z úředních desek MÚ Světlá n/S a OÚ Malčín, Kunemil a Služátky a 
potvrzením, že došlo k jejich zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 
Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Dle § 173 odst. 1 správního řádu 
nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ji ří Semerád 
vedoucí odboru ŽP 
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