MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600,
fax:516 488 779
Sp. Zn.: SMBO 5903/2014/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 18823/2014
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 15. 12. 2014

Opatření obecné povahy
stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Třebětínka
v ř. km 0,000 – 1,716
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, na návrh Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (správce
vodního toku Třebětínka)

Stanoví
Na základě ustanovení § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, § 171, 172 a 172 správního řádu a § 7
vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových
území

Záplavové území
vodního toku Třebětínka v ř. km 0,000 – 1,716
Záplavové území se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (Q100 – tzv.
stoletý průtok), zobrazením záplavového území v mapových podkladech zpracovaných
podnikem Povodí Moravy, s. p., z roku 2014, nazvaných „Záplavové území Kladorubky km
0,000 – 0,983, Záplavové území Třebětínky km 0,000 – 1,716“; měřítko 1:10 000, mapový
list A.2.
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, současně

Vymezuje
V souladu s § 66 odst. 2, 7 vodního zákona, § 171, 172 a 172 správního řádu a § 7 vyhlášky č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Aktivní zónu
záplavového území vodního toku Třebětínka v ř. km 0,000 – 1,716
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V rozsahu zakresleném na mapových podkladech zpracovaných Povodím Moravy, s. p., roku
2014 a nazvaných „Záplavové území Kladorubky km 0,000 – 0,983, Záplavové území
Třebětínky km 0,000 – 1,716“; měřítko 1:10 000, mapový list A.Z.2.
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadě
Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice,
kancelář 223 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, případně po telefonické domluvě i v jiném
termínu. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města
Boskovice
(http://www.boskovice.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=1005&n=odbor-tvorby-aochrany-zivotniho-prostredi).
Dotčená katastrální území:
Letovice, Třebětín u Letovic

Odůvodnění
Podáním ze dne 26. 3. 2014 podnik Povodí Moravy, s. p., předložil Městskému úřadu
Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, návrh ke stanovení záplavového
území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Třebětínka v ř. km 0,000 – 1,716.
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, projednal předmětný
návrh s dotčenými orgány dopisem č. j. DMBO 5904/2014, ze dne 23. 4. 2014.
MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172
správního řádu, po projednání s dotčenými orgány, vyzval dotčené osoby, aby k návrhu
opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení. Podle § 172 odst. 3 správního řádu
zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření obecné povahy č. j. DMBO 16190/2014 , ze dne
16. 10. 2014, stanovil, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se konat
nebude.
Doposud byly k předmětné záležitosti shromážděny dokumenty:
- Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, č. j. JMK
48305/2014, ze dne 22. 5. 2014
- Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, č. j. JMK 48293/2014, ze dne 12. 5. 2014
- Vyjádření městského úřadu Letovice, odboru výstavby a životního prostředí, č. j.
MLE/03902/14/OVŽP, ze dne 7. 5. 2014
Krajský úřad JmK, odbor územního plánování a stavebního řádu, uvádí, že není v dané věci
dotčeným orgánem.
Krajský úřad JmK, odbor dopravy, uvádí, že záplavové území vodního toku Třebětínka se
dotýká silnice II/365 v km 16,320 – 16,440, silnice II/368 v km 67/450 – 67/465 a silnice I/43
v km 39,200 – 39,640 pasportního staničení. Aktivní zóna nezasahuje žádnou silnici I., II. ani
III. třídy. Vodoprávní úřad sdělení KrÚ JmK, odboru dopravy, bere na vědomí a dodává, že
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dle § 67 odst. 1 vodního zákona lze v záplavových územích (i v jejich aktivních zónách)
umisťovat, povolovat a provádět nezbytné stavby dopravní infrastruktury.
MěÚ Letovice, odbor výstavby a ŽP, ve svém vyjádření uvádí, že rozsah záplavového území
Q100 se v rámci zastavěné části města Letovice značně rozšiřuje. Především nově zabírá
značnou část území zastavěné části intravilánu města při ul. Pražská. Byl vznesen požadavek,
aby navrhovatel jednoznačně vysvětlil a zdůvodnil zvětšení záplavového území v navrhovaný
stav, vzhledem k faktu, že byly v Letovicích nedávno provedeny rozsáhlé protipovodňové
úpravy. Povodí Moravy, s. p., na toto stanovisko reagovalo v dopise ze dne 19. 6. 2014, kde
uvádí, že ke zvětšení rozsahu záplavového území došlo, mimo jiné, započítáním povodně
z levobřežního přítoku Svitavy z části Havírna. Co se vybudovaných protipovodňových
opatření týče, zajišťují ochranu před povodní z vodního toku Svitava, ne však z levobřežního
přítoku Kladorubka. Projednávané záplavové území mapuje současný stav Svitavy a jejích
přítoků, včetně dokončené protipovodňové ochrany Letovic.
Ostatní dotčené orgány se ve stanovené lhůtě nevyjádřily.
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, dále uvádí, že v aktivní zóně
záplavových 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
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; to neplatí pro
údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (§ 67 odst. 1
vodního zákona). V aktivní zóně jsou dále zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního
zákona.
Nově vymezená aktivní zóna vodního toku Třebětínka je závazným podkladem pro územní
plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuta do jednotlivých
stupňů územně plánovací dokumentace – zejm. 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.
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se po nabytí účinnosti předá toto vymezení
záplavového území vodního toku Třebětínka včetně mapových podkladů Ministerstvu
životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna vodního toku
Třebětínka v ř. km 0,000 – 1,716 tak, jak je výše uvedeno.
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Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po
dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na
adresu Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP. Zdejší vodoprávní úřad
zajistí vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Boskovice.

POUČENÍ:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu).

Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice
„otisk úředního razítka“
Rozdělovník:
Na vědomí:
- Povodí Moravy, s. p.
Dále obdrží:
 Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19,
Letovice
 Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, náměstí 9. května 954/2, Boskovice
 Městský úřad Boskovice, výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2,
Boskovice
 Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
 ČIŽP OI Brno, Oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
 Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno + CD
s digitálními podklady
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + CD s digitálními podklady – po
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
Dotčené obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území
stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dní na úřední desce a zaslání
potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu na adresu Městského úřadu Boskovice.
- Město Letovice, Masarykovo nám. 19, Letovice
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