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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), 
podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 
stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní orgán“), 
zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy ve věci 
stanovení záplavového území drobného vodního toku Žerotínský potok a vymezení aktivní zóny. 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny Žerotínského potoka v ř. km 0,000-8,600 

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce drobného vodního 
toku Žerotínský potok, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IČO 70889953, 
Grafická 36, 150 21 Praha (dále jen „navrhovatel“), jenž mu byl dne 12.01.2016 postoupen 
Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 

I. s t a n o v u j e dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 
Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, ve znění pozdějších 
předpisů, záplavové území drobného vodního toku Žerotínského potoka v ř. km 0,000-8,600 
s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to v rozsahu dle „Dokumentace pro vyhlášení záplavového 
území Žerotínského potoka“ zpracované společností SVIP – projektová kancelář, Ing. Zdeněk 
Viták, Konečná 621, 252 16 Nučice, která je přílohou tohoto opatření obecné povahy. 
Podepsal Bc. Jana Bayerová 
Důvod: vedoucí odboru životního prostředí

II. v y m e z u j e dle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 
Sb., aktivní zónu záplavového území drobného vodního toku Žerotínského potoka v ř. km 
0,000-8,600, a to v rozsahu dle „Dokumentace pro vyhlášení záplavového území Žerotínského 



potoka“ zpracované společností SVIP – projektová kancelář, Ing. Zdeněk Viták, Konečná 621, 252 
16 Nučice. 
Záplavové území a aktivní zóna záplavového území drobného vodního toku Žerotínského potoka 
v ř.km 0,000 8,600 se týkají těchto katastrálních území: 
Klobuky, Kokovice, Úherce u Panenského Týnce, Žerotín u Panenského Týnce.

Záplavové území pro rozliv n-letých průtoků Q5, Q20, Q100 a rozsah aktivní zóny jsou zakresleny 
v mapách 1:10 000. 

Dokumentace s grafickým znázorněním rozsahu záplavového území a aktivní zóny je k dispozici na
webových stránkách Městského úřadu Louny (www.mulouny.cz), v sekci městský úřad – důležité 
informace. 

Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 12.01.2016 žádost Povodí Vltavy, s.p., závodu Dolní Vltava, IČO 
70889953, Grafická 36, 150 21 Praha, která mu byla postoupena pro nepříslušnost Městským 
úřadem Slaný, odborem životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ve věci stanovení 
záplavového území drobného vodního toku Žerotínský potok a vymezení aktivní zóny. 

Součástí žádosti je návrh záplavového území „Dokumentace pro vyhlášení záplavového území 
Žerotínského potoka“, kterou zpracovala společnost SVIP – projektová kancelář, Ing. Zdeněk Viták,
Konečná 621, 252 16 Nučice. Výše uvedená dokumentace obsahuje technickou zprávu, psaný 
podélný profil toku a grafické přílohy. 

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území je dáno zhodnocením technicko-
přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého 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. 

V souladu s § 66 odst. 2 vymezuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu 
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

Dle výše uvedené dokumentace navrhované záplavové území zahrnuje pozemky koryta vodního 
toku Žerotínského potoka a pozemky přilehlé k tomuto vodnímu toku zaplavované při průtocích 
přesahujících kapacitu toku, a to podle zákresu záplavových čar průtoků Q5 (pětiletá voda – 
vyznačená zelenou barvou), Q20 (dvacetiletá voda – vyznačená modrou barvou) a Q100 (stoletá 
voda – vyznačena červenou barvou). 
Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy. 
Omezení činností v záplavových územích se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona: 

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, 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 nezbytnýchstaveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že současně budou 
provedena taková opaření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu
staveb a stavební úpravy,pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 



V aktivní zóně je dále zakázáno: 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 
zhoršující odtok povrchových vod, 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

Stanovené záplavové území drobného vodního toku Žerotínský potok je výchozím podkladem pro 
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí. 

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění 
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení 
stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude poskytovat Povodí Vltavy, s.p., Praha. 

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a
musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace 
v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně 
sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. 
Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, 
jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 

Návrh opatření obecné povahy byl projednán v souladu s ust. § 172 správního řádu s dotčenými 
orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, opatřením pod č.j. MULNCJ 9420/2016 ze dne 
04.02.2016. 

K návrhu se vyjádřili: 

Městský úřad Slaný, stavební úřad (úřad územního plánování) ve svém vyjádření ze dne 29.02.2016
uvádí, že katastrální území Klobuky a Kokovice, která spadají do jeho správního obvodu, jsou 
řešena územním plánem Klobuky ve znění Změny č. 1 ÚP, která nabyla účinnosti 05.01. 2013. Po 
porovnání navrhovaného záplavového území a aktivní zóny bylo zjištěno, že nový limit v této 
podobě nijak zásadně neovlivní navrhované plochy pro budoucí rozvoj sídel Klobuky a Kokovice. 
Aktivní zónou bude zřejmě okrajově zasažena drobná rozvojová plocha v sídle Kokovice – B1, což 
ovlivní možnou výstavbu max. jednoho RD. Limit, který vznikne stanovením záplavového území a 
vymezením aktivní zóny Žerotínského potoka bude respektován a bude zanesen do Územního plánu
Klobuky při nejbližší pořizované změně. 

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (oddělení územního plánování a památkové péče) ve 
svém vyjádření ze dne 08.02.2016 mj. uvádí, že územním plánem Žerotín je v aktivní zóně 
umístěna mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která bude výústním objektem napojena 
do Žerotínského potoka. 

Žádné další námitky ani připomínky nebyly uplatněny. 



Vypořádání správního orgánu: 
Umístění čistírny v aktivní zóně 
je možné, viz shora uvedené omezení činností v záplavových územích dle ust. § 67 vodního zákona.

Výzva 

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy může dle ust. § 172 odst. 4 kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
správního orgánu písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky. 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ust. § 174 odst. 2 posoudit 
v přezkumném řízení. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na Městském úřadu Louny se vyhláška považuje za doručenou. 

Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné. 

Dle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se ust. § 172 odst. 5 správního řádu o možnosti podání 
námitek proti návrhu opatření obecné povahy, o kterých správní orgán rozhoduje, nepoužije. 

Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a 
vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

Do dokumentace návrhu záplavového území toku Žerotínského potoka, včetně vymezení 
aktivní zóny, je možno nahlédnout na Městském úřadu Louny, odboru životního prostředí, Pod 
Nemocnicí 2379, II. poschodí, č. dv. 325, a to v pondělí a ve středu v době od 07.30 do 17.00 hodin,
v úterý v době od 07.30 do 15.00 hodin a v pátek v době od 07.30 do 14.45 hodin. 

Bc. Jana Bayerová 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Louny 

Obdrží: 
Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů a poté vrátit potvrzené zpět) 
Obec Žerotín, IDDS: rq8byht, Žerotín 95, 440 01 Louny 1 
Obec Klobuky, IDDS: jr3btbm, 9. května 62, 273 74 Klobuky v Čechách 
Obec Úherce, IDDS: mumaujb, Úherce 57, 440 01 Louny 1 

Na vědomí: 
Městský úřad Louny, (odbor životního prostředí, odbor stavebního úřadu (oddělení územního 
plánování), silniční správní úřad) Pod Nemocnicí 2379, 440 23 Louny 1 
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, stavební úřad (úřad územního plánování), odbor 
dopravy a silničního hospodářství, IDDS: h3jb7t5, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
Městský úřad Louny a příslušné dotčené obecní úřady se žádají o vyvěšení této vyhlášky na 
svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude 
potvrzená vyhláška vrácena Městskému úřadu Louny, odboru životního prostředí. 


