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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Správce drobného vodního toku Losinský potok, Povodí Vltavy, s.p., - závod Berounka, Denisovo nábřeží 
14, 304 20 Plzeň, IČO 70889953, předložil Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí, v souladu 
s ustanovením § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění, návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku Olešenský 
potok,   ř.km 0,000 – 5,100, IDVT 10251027, ve správním území ORP Plzeň, k.ú. Nezvěstice, Olešná u 
Nezvěstic, Chválenice, Želčany a Chouzovy.  

 
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění, a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
oznamuje  

 

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 115a citovaného 
vodního zákona 
 

zahájení řízení  
 

o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území drobného vodního toku 
Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100, dle § 66 citovaného vodního zákona. 

 
Podkladem pro stanovení záplavového území je studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, 
návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen, Hydrosoft Veleslavín s.r.o., září 
2018. Studie navrhuje stanovení záplavového území v celém úseku vodního toku. Úsek v ř.km 0,000 – 
5,100 je situován ve správním území ORP Plzeň, úsek v ř. km 5,100 - 8,175 ve správním území ORP 
Blovice. Městský úřad Blovice jako příslušný vodoprávní úřad pro dané správní území řeší stanovení 
záplavového území Olešenského potoka samostatně. 
Návrh záplavového území je zpracován v souladu s vyhláškou 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a obsahuje náležitosti dané § 
7 vyhlášky č. 79/2018 Sb.  Zobrazení navrhovaného záplavového území a navrhované aktivní zóny je nad 
mapovým podkladem 1: 10 000. 
Návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění správní orgán doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí 
na úřední desce Magistrátu města Plzně, Obecního úřadu Chválenice a Obecního úřadu Nezvěstice.       
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Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu  

 
 

vyzývá 
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení záplavového území vodního toku Olešenský potok v ř. km 0,000 – 
5,100 podávaly písemné připomínky Magistrátu města Plzně, odbor životního prostředí ve lhůtě  
 

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 172 
odst.5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu. 
 
Do podkladů (studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového 
území od ústí do řeky Úslava po pramen) lze nahlédnout u Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 
Plzeň, 2.patro, č.dv. 214, popř. 209 a 212. 
 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve výše 
uvedené lhůtě. 
 

 
 
 

                                                                                         Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová                                                                                                                              
                                                                                                          vedoucí odboru 
 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1    Návrh opatření obecné povahy 
č. 2   Navržený rozsah záplavového území Losinského potoka vč. vymezení aktivní zóny záplavového 
území (v měřítku 1:5 000) 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Plzně, Obecním úřadu 
Chválenice a Obecním úřadu Nezvěstice, a to na úřední desce na místě pro to obvyklém. 
 
 
 
         Vyvěšeno dne:…………………          Sejmuto dne:………………….. 
 
 
 
           
         Dálkový přístup:……………….          Dálkový přístup:………………. 
 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která za správní orgán potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
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Doručí se: 
 

a) Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky) 
 Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8, Praha 5 

 
b) Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 

 
c) Dotčené správní úřady (do datové schránky) 
 Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní 
 MěÚ Starý Plzenec – stavební úřad 

 
d) Dále obdrží se žádostí o vyvěšení a následné vrácení potvrzeného oznámení: 
 Magistrát města Plzně, odbor správních činností, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
 Obecní úřad Chválenice, Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice 
 Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice  

 
Co:  vlastní 231.2 Taj 
 
 
 
Příloha č. 1 
 

NÁVRH 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanoveného záplavového území  

drobného vodního toku Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100 
 
 

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)  

 
stanovuje 

 
podle ustanovení § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, záplavové území 
drobného vodního toku  
 

Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100 
 
a vymezuje aktivní zónu záplavového území v celém úseku stanoveného záplavového území. 
 
Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části, která je přílohou 
opatření obecné povahy o stanovení záplavového území. 
 
Podkladem pro stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území je studie 
Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky 
Úslava po pramen. 

 
Odůvodnění: 

 
Správce drobného vodního toku Losinský potok, Povodí Vltavy, s.p., - závod Berounka, se sídlem Denisovo 
nábřeží 14, Plzeň, IČ 70889953, předložil Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí v souladu 
s ustanovením § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
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v platném znění, návrh na stanovení záplavového území vodního toku Olešenský potok, IDVT 10251027, 
v ř. km 0,000 – 5,100.  
Podkladem pro stanovení nového rozsahu záplavového území je studie Vymezení záplavového území 
Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen, Hydrosoft 
Veleslavín s.r.o., září 2018. 
 
Návrh záplavového území je zpracován v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, nad mapovým podkladem 
v měřítku 1:10 000. 
 
Záplavové území je lokalizováno v k.ú. Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic, Chválenice, Želčany a Chouzovy, 
tedy ve správním území Statutárního města Plzně.  Toto opatření řeší obecné povahy v rozsahu svého 
správního území jako obce s rozšířenou působností řeší Magistrát města Plzně jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), v platném znění, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu navrženého záplavového území v ř.km 0,000 – 5,100. Záplavové území ve 
správním území ORP Blovice (ř.km 5,100 – 8,175) řeší Městský úřad Blovice jako místně a věcně příslušný 
vodoprávní úřad v samostatném řízení. 
 
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu byl předložený návrh zaslán dne 10.2.2022 pod č.j. 
MMP/048712 příslušným dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření. K návrhu změny záplavového území 
nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 
Na základě výše uvedených skutečností stanovil odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně jako 
příslušný vodoprávní úřad nový rozsah záplavového území včetně vymezení aktivní zóny záplavového 
území Olešenského potoka v úseku v ř. km 0,000 – 5,100 dle předloženého návrhu. 
 
Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno 
vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního 
toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 236/2002 Sb. Zpracovává pro 
průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se 
v souladu s citovanou vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh 
správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti 
povodňových průtoků. 
V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 
technické infrastruktury; to neplatí pro běžnou údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů. 
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a 
provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a 
předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná 
ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením 
aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí 
neprodleně odstranit. 
 
Správní orgán posoudil předložený návrh stanovení záplavového území a dospěl k závěru, že obsahuje 
všechny potřebné náležitosti pro stanovení záplavového území Olešenského potoka v ř.km 0,000 – 5,100 
a že není v rozporu s vodohospodářskými ani jinými zájmy chráněnými vodním zákonem. 
 
Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka 
Plzeň a u odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, kde do ní lze v souladu s § 8 odst. 4 vyhlášky 
č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace, nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici rovněž u místně 
příslušných vodoprávních a stavebních úřadů. 
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Poučení: 
 
Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 
Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
 
 


		2022-03-29T09:03:52+0200
	Statutární město Plzeň 549e4b11d251c9f1e49d3b9664aeee87da61d842


		2022-03-31T08:08:31+0200
	Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová 2cb0e22f495ea4508f9b4dae0cfe7dc8e12927d5




