Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S-JMK 66947/2010 OŽP-Bu

Naše čj.:
JMK 66947/2010

Vyřizuje /linka
Ing.Boušek/2215

v Brně dne:
29.7.2010

Záplavové území toku Daníž v úseku říční km 0,000 po říční km 23,266 a aktivní zóna
záplavového území toku Daníž v úseku říční km 0,000 po říční km 23,266
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst.1 a odst.2 písm.d), ve smyslu ust. § 107 písm. o) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s.p. se sídlem
Dřevařská 11, Brno ze dne 5.5.2010 pod zn. PM 019602/2010-210/Jel,

stanoví
na podkladě § 66 odst. 1 vodního zákona, a § 7 vyhlášky č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavových území

záplavové území
významného vodního toku Daníž, ČHP 4-14-02-084
v úseku říční km 0,000 po říční km 23,266.
Záplavové území významného vodního toku Daníž (viz. pořadové číslo 743 v příloze
č.1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,
ve znění pozdějších předpisů), se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto,
dvacet a pět let (tzv.stoletý, dvacetiletý a pětiletý průtok – Q100, Q20 a Q5) v úseku ř.km.
0,000 až 23,266 v rozsahu vyznačeném v přiložené analogové formě (zobrazením
záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měř. 1 : 10 000).
Předložené záplavové území je v působnosti Jihomoravského kraje.

Současně vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona

a k t i v n í z ó n u v ý š e u v e d e n é h o z á p l a v o v é h o ú z e m í,
jako území zasažené rozlivem v souladu s Metodikou MZe ČR pro stanovení aktivní zóny
záplavového území vysokého významu v rozsahu vyznačeném v přiložené analogové formě
(zobrazením aktivní a pasivní zóny záplavového území v digitálně zpracované mapě
v měř. 1 : 10 000).
Dotčená katastrální území stanoveného záplavového území:
Hnanice, Šatov, Chvalovice, Dyjákovičky, Vrbovec, Strachotice, Micmanice, Slup,
Oleksovičky, Jaroslavice, Hrádek u Znojma, Dyjákovice.
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ODŮVODNĚNÍ
Správce výše uvedeného toku zpracoval podklad pro stanovení záplavového území na
stoletý, dvacetiletý a pětiletý průtok, který je zobrazen v mapách v měř. 1 : 10 000. Zároveň
zpracoval podklad pro vymezení aktivní zóny záplavového území, která je zobrazena v mapě
v měř. 1 : 10 000.
Průběh hladin byl stanoven hydraulickým výpočtem metodou nerovnoměrného
neustáleného proudění (program MIKE 11 – pseudo-dvojrozměrné proudění v toku a
inundacích).
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém
území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování
povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se
nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Vodoprávní úřad může
uložit povinnost zpracovat povodňový plán i vlastníkům pozemků, které se nacházejí v
záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání. V aktivní zóně
záplavových území se (§ 67 odst. 1 vodního zákona) nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury,
zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky a dále jsou zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.
Vyhlášené záplavové území významného vodního toku Daníž a jeho aktivní zóna je
závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném
rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do
grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. Vyhlášené záplavové území významného vodního toku
Daníž je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se předává toto stanovení záplavového
území významného vodního toku Daníž dotčeným stavebním úřadům, Ministerstvu životního
prostředí a současně obcím, jejichž katastrální území jsou dotčena.
Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto
stanovení záplavového území po dobu 15 dnů na úřední desce nebo způsobem v místě
obvyklém.
Toto stanovení bude taktéž vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.
Z výše uvedených důvodů dle návrhu správce vodního toku bylo stanoveno záplavové
území a vymezena aktivní zóna záplavového území významného vodního toku Daníž v úseku
říční km 0,000 po říční km 23,266, ve výše uvedeném rozsahu.

otisk razítka

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
2. KrÚ JMK, odbor územního plán. a st. řádu, zde + příloha: mapové podklady v listinné
podobě
3. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + příloha mapové podklady
v listinné a digitální podobě
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00 +
příloha: mapové podklady v listinné a digitální podobě
Dále obdrží včetně mapových podkladů týkajících se předmětného území:
5. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
6. Městský úřad Znojmo, stavební úřad, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
7. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
8. Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice
Města a obce, na jejichž území se záplavové území stanovuje:
(Žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dní na úřední desce)
9. Obec Hnanice, Znojemská 79a, 669 02 Znojmo
10. Obec Šatov, Šatov 124, 671 22 Šatov
11. Obec Chvalovice, Chvalovice 80, 669 02 Chvalovice
12. Obec Dyjákovičky, 671 23 Dyjákovičky
13. Obec Vrbovec, Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
14. Obec Strachotice, Strachotice 40, 671 29 Strachotice
15. Obec Slup, Slup 42, 671 28 Slup
16. Obec Jaroslavice, Jaroslavice 93, 671 28 Jaroslavice
17. Obec Hrádek, Hrádek 270, 671 27 Hrádek u Znojma
18. Obec Dyjákovice, Dyjákovice č. p. 312, 671 26 Dyjákovice

Fax
541 651579

Telefon
541 652 215

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail
bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz
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