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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S-JMK 174453/2011 OŽP-Ci

Naše č.j.:
JMK 174453/2011

Vyřizuje/linka
Ing. Michal Cibulka/2690

v Brně dne:
8. 3. 2012

Opatření obecné povahy
Změna záplavového území vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice
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 odst. 1 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, 601 75 Brno, pod zn. PM062297/2011-210/Jel, ze dne 12.12.2011

stanoví
na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a v souladu s § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

změnu záplavového území
významného vodního toku
D y j e v k . ú . O b l e k o v i c e.
Změněna záplavového území významného vodního toku Dyje (viz pořadové číslo 736
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 let (tzv. stoletý průtok – Q100), zobrazením záplavového území v měř.
1:10 000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaných
„Záplavové území toku Dyje VD Nové Mlýny – VD Znojmo (km 59,351 – 117,959), Aktualizace
12/2011 rozlivu Q100 v Oblekovicích u náhonu na základě podrobného zaměření terénu“
z prosince 2011, číslo výkresu A.7.
Předložená změna aktualizuje rozsah záplavového území toku Dyje v k.ú. Oblekovice, který
byl stanoven opatřením obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, ze dne 31. 1. 2011, č.j.: JMK 111901/2010.
Dotčené katastrální území:
Oblekovice
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O D Ů V O D N Ě N Í:
Podnik Povodí Moravy, s.p., jako správce vodního toku Dyje zpracoval podklad pro
změnu stanovení záplavového území pro stoletý průtok, který je zobrazen v mapě v měř.
1:10 000. Podnik Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, Brno, předložil zdejšímu
vodoprávnímu úřadu návrh změny záplavového území toku Dyje v k.ú. Oblekovice, dopisem
ze dne 12. 12. 2011 pod zn. PM062297/2011-210/Jel.
Podnik Povodí Moravy, s.p., uvedenou navrženou změnu odůvodnil tím, že na základě
podrobného zaměření terénu, bylo v dané oblasti přehodnoceno vyznačení záplavového
území toku Dyje stanovené dle Q100. Nové podrobnější geodetické zaměření v dané lokalitě,
tak více odpovídá skutečnému stavu terénu. Změna se týká parcel v k.ú. Oblekovice, p.č. 672,
673 a 675/1.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, požádal dotčené
orgány o vyjádření k předmětnému záměru přípisem č.j. JMK 1892/2012, ze dne 4.1.2012.
Následně zveřejnil návrh opatření obecné povahy přípisem č.j. JMK 12985/2012, ze dne
27. 1. 2012, na úředních deskách Jihomoravského kraje a města Znojma. Dále byl rozsah
návrhu zveřejněn na mapovém portálu Jihomoravského kraje. V souladu s ustanovením
§ 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzval zdejší
vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky
do 15 dnů od oznámení.
V průběhu řízení byly shromážděny následující doklady:
- návrh podniku Povodí Moravy, s.p., v analogové i digitální formě;
- stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, č.j.: MUZN 1972/2012, ze dne
11. 2. 2012;
- vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy, č.j.: MUZN 1979/2012 Za, ze dne 18. 1. 2012;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, ze dne 7. 2. 2012.
Ve výše uvedených dokumentech dotčených orgánů je uvedeno, že k předložené
změně záplavového území toku Dyje v k.ú. Oblekovice nejsou připomínky.
Průběh hladin byl stanoven hydraulickým výpočtem metodou nerovnoměrného
neustáleného proudění (program MIKE 11 – pseudo-dvojrozměrné proudění v toku a
inundacích) pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto, dvacet a pět let (tzv. stoletý,
dvacetiletý a pětiletý průtok – Q100, Q20 a Q5) s následným převedením do mapových
podkladů.
Změna záplavového území vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice 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 Dyje je i
výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se předává tato změna stanovení
záplavového území Ministerstvu životního prostředí.
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Obce a města, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto
opatření obecné povahy po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení
tohoto oznámení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí. Toto stanovení bude taktéž vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, kancelář 408A
(průchodem do budovy IMOSu). Dále je možné zobrazit předmětné záplavového území na
mapovém portálu Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) a také v záložce „OŽP
Odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy“.
Z výše uvedených důvodů, tedy na základě podrobného zaměření terénu v dané
lokalitě, byla dle návrhu správce vodního toku stanovena změna záplavového území vodního
toku Dyje.
P O U Č E N Í:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173
odst. 2 správního řádu.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Doručí se:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Dále obdrží:
2. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + včetně tištěných a digitálně
zpracovaných mapových podkladů týkajících se předmětné změny záplavového území
3. Město Znojmo, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo 2
4. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, P. O. BOX 36,
669 01 Znojmo 1
5. Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P. O. BOX 3, Znojmo
6. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2
7. KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
Města a obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území
stanovuje:
(Žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání potvrzení
o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
9. Město Znojmo, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo 2
Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz
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E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz

