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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Záplavové území Bilinský potok, ř.km 0,00 - 11,07, ORP Týn nad Vltavou
Výroková část:
MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle§ 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně pozdějších předpisů (dále jen
vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, na základě podaného návrhu
Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178, 150 00 Praha, prostřednictvím
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 37321 České Budějovice
ze dne 25.09.2019 a předložené dokumentace
Bilinský potok, ř.km 0,00 - 11,07 ORP Týn nad Vltavou
Záplavová území
(od ústí Lužnice po hranici ORP Milevsko), v katastrálním území Koloděje nad Lužnicí, Koloměřice,
Chrášťany u Týna nad Vltavou, Dražíč, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, IDVT toku
102370000100, čhp 1-07-04-1170-1 až 1-07-04-1170-2
souřadnice S-JTSK: ZÚ X = 1134025 Y = 754755
KÚ X = 1126515 Y = 756076
Předkládá návrh opatření obecné povahy pro:
I. stanovení rozsahu záplavového území s periodicitou povodně 5, 20, 100 a 500 let, v rozsahu
dokumentace
II. vymezení aktivní zóny záplavového území a to v rozsahu dokumentace
MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí oznamuje zahájení veřejného projednání návrhu
opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území Bilinský
potok ř.km 0,00 - 11,07, které bude vedeno písemnou formou.
Veřejná vyhláška je zveřejněna na úřední desce Města Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad
Vltavou a to ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední
desky je dle § 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Kompletní dokumentace pro stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území drobného
vodního toku Bilinský potok (textová a grafická část) formou opatření obecné povahy je uložena
k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů na odboru
životního prostředí Městského úřadu Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, 2. patro, č.
dveří 308.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Tyto
připomínky lze dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů uplatnit nejpozději do 28.02.2020. K připomínkám podaným později se nepřihlíží.
II.
MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí ve smyslu § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené
osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky do 28.02.2020. Písemné připomínky k návrhu rozsahu
záplavového území podávejte na adresu:
Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou.

Odůvodnění
Návrh o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území pro tok Bilinský
potok, ř.km 0,00 - 11,07 (od ústí Lužnice po hranici ORP Milevsko), v katastrálním území Koloděje nad
Lužnicí, Koloměřice, Chrášťany u Týna nad Vltavou, Dražíč, byl podán dne 25.09.2019 Povodím Vltavy,
státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 37321 České Budějovice, který je správcem
vodního toku. Spolu s návrhem byl předložen projekt zpracovaný Povodím Vltavy, státní podnik,
oddělení projektových činností, Litvínovická 5, České Budějovice. Datum zpracování srpen 2019, číslo
zakázky 720/25441/19.
Po podání žádosti Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí svolal ústní jednání s obcemi
podle § 172 odst. 1 správního řádu, které mají ve věci postavení dotčeného orgánu dle § 136 odst. 2
správního řádu, jichž se toto záplavové území dotýká a to na den 07.01.2020. Připomínky ze strany obcí
nebyly podány.
Návrh opatření obecné povahy je doručen veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce
Města Týn nad Vltavou a na úředních deskách obcí, v jejichž katastrálním území se záplavové území
vyhlašuje.
Ing. Ivan P A L M A
Vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení.
Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po
uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět MěÚ Týn nad Vltavou, odbor
životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a
potvrzení této skutečnosti.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: ………………………………
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Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5/709, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
ostatní účastníci (doručenky)
2. Obec Chrášťany, IDDS: vvsby3m
sídlo: Chrášťany č.p. 79, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vlt.
3. Obec Dražíč, IDDS: ijqb6pa
sídlo: Dražíč č.p. 57, 375 01 Týn nad Vltavou 1
4. Město Týn nad Vltavou, Odbor hospodářské správy, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
ostatní orgány
5. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

