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ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO 
ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU TŘEBÝCINKA, IDVT 10261726, V Ř.KM 0,000 – 12,700 

 A VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu a s ust. § 66 odst. 7 
vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území 
vodního toku Třebýcinka v úseku od ústí do Úhlavy pod pramen - ř.km 0,000 – 12,700 včetně 
stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek. 
 
S dokumentací ke stanovení záplavového území VT Třebýcinka se lze seznámit na úřední desce 
Městského úřadu Klatovy a na odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, náměstí 
Míru 62, Klatovy, 3. patro, č. dveří 26. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického 
zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 
správního řádu zveřejněn rovněž na adrese: https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-
3/komplet_trebycinka.pdf 
 
Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u 
Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu 
Klatovy. 
 
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejnění návrhu opatření obecné 
povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky. V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření 
obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije ust. § 172 odst. 5 
správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit proti návrhu námitky. 
 
Vlastní text zveřejňovaného opatření obecné povahy s odůvodněním: 
 
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO 
TOKU TŘEBÝCINKA, IDVT 10261726, V Ř.KM 0,000 – 12,700 
 
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), na návrh správce vodního toku Třebýcinka, kterým je Povodí Vltavy, 
státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
 

stanovuje 

 
Dle rozdělovníku 

https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf
https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf
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podle § 66 odst. 1,2 a 7 vodního zákona, podle §§ 171, 172 a 173 správního řádu a podle § 7 
vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových 
území, ve znění pozdějších předpisů 
 

Záplavové území vodního toku Třebýcinka v úseku ř.km 0,000 – 12,700  
na katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, 

Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovice u Měčína 
 
číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0690-0-00 
identifikátor vodního toku (CEVT) 10261726 
 
Výše uvedená katastrální území zahrnují pozemky koryta vodního toku Třebýcinka a pozemky 
přilehlé k tomuto vodnímu toku zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu toku, a to podle 
zákresu záplavových čar průtoků Q5 (pětiletá voda – vyznačená tmavě zelenou barvou), Q20 

(dvacetiletá voda – vyznačená středně zelenou barvou), Q100 (stoletá voda – vyznačená světle 
zelenou barvou) a Q500 (pětisetletá voda – vyznačená žlutou barvou). Záplavové čáry zakreslené 
v mapách těchto katastrálních území vycházejí z projektové dokumentace předmětného 
záplavového území zpracované v listopadu 2021 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 
13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 – Ing. Petr Marušák, odpovědný řešitel Ing. Ivan Blažek – 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0005224. 
 
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad současně 
 

vymezuje 
v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a 
v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. 
 

Aktivní zónu záplavového území  
vodního toku Třebýcinka v úseku ř.km 0,000 – 12,700 

na katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, 
Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovice u Měčína 

 
v rozsahu zakresleném v mapových podkladech výše zmíněné projektové dokumentace 
červeným šrafováním s červeným ohraničením. 
 

Odůvodnění: 
  
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 
19.1.2022 od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
jako správce vodního toku Návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku 
Třebýcinka IDVT 10261726 v ř.km 0,000 – 12,700 (od ústí do Úhlavy pod pramen nad Měčínem) 
včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. Záplavové území je vymezeno v katastrálních 
územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, Nedaničky, Nedanice, Měčín a 
Radkovice u Měčína v územních obvodech obcí Červené Poříčí, Měčín a Švihov. 
Návrh byl doložen projektovou dokumentací předmětného záplavového území zpracovanou 
v listopadu 2021 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 
61061557 – Ing. Petr Marušák, odpovědný řešitel Ing. Ivan Blažek – autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby ČKAIT – 0005224. Projektová dokumentace obsahuje kromě textové 
části mapové podklady se zakreslením záplavových čar průtoků Q5 (pětiletá voda – vyznačená 
tmavě zelenou barvou), Q20 (dvacetiletá voda – vyznačená středně zelenou barvou), Q100 
(stoletá voda – vyznačená světle zelenou barvou) a Q500 (pětisetletá voda – vyznačená žlutou 
barvou) a AZZÚ (vyznačeno červeným šrafováním s červeným ohraničením). Způsob a rozsah 
zpracování záplavového území VT Třebýcinka odpovídá vyhlášce MŽP č. 79/2018 Sb., o 
způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace, aktivní zóna byla stanovena v souladu s § 6 této vyhlášky. 
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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 § 66 odst. 1 
vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh 
záplavového území se podle vyhlášky č. 79/2018 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují 
při přirozené povodni s periodicitou 5, 20, 100 a 500 let. 
V souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje vodoprávní úřad na návrh správce 
vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečí povodňových průtoků. Omezení 
činnosti v záplavových územích se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona. 
Podle ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona je  řízení o stanovení záplavového území a 
aktivní zóny záplavového území VT Třebýcinka vedeno formou opatření obecné povahy podle 
ust. §§ 171 – 174 správního řádu. Návrh záplavového území byl vodoprávnímu úřadu předložen 
v rozsahu a formě stanovené v § 7 vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání 
návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.  
V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy 
podle § 66 odst. 7 vodního zákona (stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny) nepoužije 
ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou opatřením obecné 
povahy být přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.  
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit 
u správního orgánu písemné připomínky. 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, dopisem ze dne 13.4.2022 pod č.j. 
ŽP/3228/22/Bro svolal zástupce dotčených obcí a státního podniku Povodí Vltavy k projednání 
výše uvedeného návrhu na den 9.5.2022. Projednání se uskutečnilo v zasedací místnosti na 
MěÚ Klatovy, OŽP, nám. Míru 62, 3. patro budovy radnice. Jednání se zúčastnili zástupci 
předkladatele návrhu – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, dále Ing. Petr 
Marušák za firmu Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Klimentová a Brodská, DiS. za vodoprávní 
úřad a zástupci obcí, jejichž správních obvodů se návrh stanovení záplavového území týká – za 
Město Měčín  místostarosta Vladimír Fiala, za Město Švihov starosta PaedDr. Václav Petrus, 
obec Červené Poříčí se z jednání omluvila. Ing. Petr Marušák seznámil všechny přítomné 
s předkládaným návrhem. Zástupce města Měčín upozornil, že dojde k otevření zatrubněného 
koryta v obci a dále, že záplavové území pod rybníkem je zamalované jinak, než je známé 
v praxi – voda bývá blíže ke korytu VT a budově ČOV. Starosta města Švihov uvedl, že pro 
území obce Třebýcinka nemají zkušenost s takovým rozsahem záplav za posledních 25 let. Ani 
při povodních v roce 2002 nebyly v Třebýcince zaplavené nemovitosti, návrh neodpovídá praxi. 
Vymezení hranice 100leté vody nesouhlasí, podle starosty města Švihov by bylo potřeba 
spočítat Q100 pro obec Třebýcinka z údajů z roku 2002 z průtoků v profilu obce Hráz. 
Dne 14.6.2022 obdržel zdejší vodoprávní úřad od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 
dopis zn. PVL-42502/2022/320 Návrh na stanovení záplavového území Třebýcinka – vyjádření 
k připomínkám.  V něm správce vodního toku uvádí:  
Měčín – návrh ZÚ vychází ze stavu území v době zpracování návrhu, s cílem popsat průběh 
povodně za stávající situace. Nejedná se o model výhledového stavu např. po předpokládaných 
změnách terénu. Kromě toho zpracovatel návrhu nepředpokládá, že otevření koryta v nyní 
zatrubněném úseku bude mít zásadní vliv na rozliv povodňových průtoků.  
Vypočtený rozliv povodňových průtoků pod rybníkem vychází z podkladů předepsaných § 4 odst. 
1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území a jejich dokumentace, především z digitálního modelu reliéfu DMR 5G. Při 
modelovém výpočtu pak většina povodňových průtoků protéká trasou údolnice z modelu reliéfu. 
Švihov – na vodním toku Třebýcinka není k dispozici zaměření povodňových značek z 8/2002 
ani jiné podklady o historických povodních, které by bylo možné použít pro kalibraci výpočetního 
modelu. Nebyla vyhodnocena ani n-letost povodně v 8/2002 na tomto drobném vodním toku. 
Fakt, že některé nemovitosti nebyly zaplaveny v 8/2002 ani za posledních 25 let, neznamená, že 
nemohou být zaplaveny při povodni vyskytující se se statistickou pravděpodobností 1 x za 100 
let. Skutečností je, že hydrologická data pořízená v r. 2021 za účelem zpracování návrhu ZÚ 
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jsou až o 23% vyšší v porovnání s předchozími daty z r. 2017. Dle informací z ČHMÚ byla 
v případě Třebýcinky změna poměrně významná i s ohledem na přívalové srážky v oblasti LGS 
Klatovy - Tajanov. Tok Třebýcinka v současné době nemá profil stálého pozorování a měření – 
zpracování návrhu ZÚ tak vychází z hydrologických údajů IV. třídy přesnosti. Standardní 
hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ jsou však podkladem striktně předepsaným vyhl. č. 
79/2018 Sb. a zpracovatel návrhu z jiných údajů vycházet nemůže. 
Dále správce toku uvádí, že lze připustit, že v profilu osady Hráz může dojít k značné 
transformaci povodňových průtoků (viz průvodní zpráva návrhu ZÚ), avšak při naplnění 
akumulačního prostoru bývalého rybníka či lokální srážce pod tímto profilem situace vypočtená 
metodou ustáleného nerovnoměrného proudění (v souladu s vyhl. č. 79/2018 Sb.) s vysokou 
pravděpodobností nastane. Výpočet ZÚ v zásadě modeluje situaci, že srážky v povodí trvají 
takovou dobu, že v daném okamžiku protéká v každém profilu vodního toku průtok odpovídající 
Q100. To ve většině případů při kratším trvání výrazných srážek v horní části povodí nenastane, 
nicméně takovou situaci nelze vyloučit. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správce vodního toku neshledal důvod ke změně 
předloženého návrhu záplavového území Třebýcinky a navrhuje stanovení záplavového území 
v navrženém rozsahu. 
 
Návrh opatření obecné povahy se dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou 
vyhláškou, kterou správní orgán vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních 
úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Jedná se o správní 
obvod obcí Červené Poříčí, Měčín a Švihov. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn 
nejméně po dobu 15 dnů. Není-li dle § 172 odst. 2 správního řádu návrh opatření obecné 
povahy kvůli jeho rozsahu možné zveřejnit v úplném znění na úřední desce, musí být úplné 
znění návrhu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dokumentace včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území vodního 
toku Třebýcinka IDVT 10261726 v ř.km 0,000 – 12,700 (od ústí do Úhlavy pod pramen nad 
Měčínem) včetně vymezení aktivní zóny záplavového území je zveřejněn v souladu s výše 
uvedeným ustanovením správního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf 
 
Dotčené osoby oprávněné uplatnit připomínky se mohou s návrhem na stanovení záplavového 
území Třebýcinky včetně návrhu na stanovení aktivní zóny záplavového území seznámit v  
v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, 
ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin 
(v ostatních dnech po telefonické dohodě). 
 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Renata Chvojková 
Vedoucí odboru ŽP 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně 
mapové přílohy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů 
se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem 
umožňující dálkový přístup. 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách města Klatovy, města Měčín, 
města Švihov a obce Červené Poříčí po dobu min. 15 dnů. 

https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf
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Žádáme o zaslání potvrzení o datu vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Městskému úřadu Klatovy, 
OŽP. 
 

 
 
 
Vyvěšeno dne :                                                               
 
 
 
Sejmuto dne : 
 

 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

 
 
 
Přílohy: 
Dokumentace pro vyhlášení záplavového území Třebýcinky – obdrží město Měčín, město Švihov a 
obec Červené Poříčí 
 
 
Rozdělovník: 
 
Datovou schránkou: 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
Město Měčín 
Město Švihov 
Obec Červené Poříčí 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po 
dobu 30 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
Město Měčín (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
Město Švihov (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
Obec Červené Poříčí (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
 


