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16. 12. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Oslava v říčním kilometru (dále jen „ř.
km“) 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice po hráz Veselského rybníka
v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975 (od soutoku
s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1
písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě
návrhu správce těchto významných vodních toků a správce povodí, tj. Povodí Moravy s.p.,
Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „Povodí Moravy, s.p.“), podaného dne 15. 7. 2015
I. stanovuje
podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona aktualizovaný rozsah záplavového území
významného vodního toku Oslava v ř. km 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice
po hráz Veselského rybníka v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000
– 1,975 (od soutoku s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje
Vysočina.
Významný vodní tok Oslava je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků pod pořadovým číslem 782, identifikátor vodního toku: 10100020, významný vodní
tok Bohdalovský potok je uveden pod pořadovým číslem 783, identifikátor vodního toku:
10100451.
Záplavové území významného vodního toku Oslava na území Kraje Vysočina v úseku ř. km
17,435 – 96,381 včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975 se stanovuje pro
výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý,
dvacetiletý a stoletý průtok – Q5, Q20 a Q100) v rozsahu vyznačeném v analogové formě
tel.: 564 602 368, fax: 564 602 430, e-mail: pokorna.p@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
ICO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

(zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000), které
jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
Mapové listy A.2. – A.10., číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-001, 4-16-02-008.
II. vymezuje
podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného
vodního toku Oslava v ř. km 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice po hráz
Veselského rybníka v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975
(od soutoku s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje Vysočina, a to
v rozsahu mapových podkladů aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000, které jsou
nedílnou součástí tohoto opatření. Mapové listy A.Z.2. – A.Z.10.
Dotčená katastrální území:
Záplavové územím Oslavy (ř. km 17,435 – 96,381) v Kraji Vysočina včetně vymezení aktivní
zóny jsou dotčena tato katastrální území: Kuroslepy, Mohelno, Kladeruby nad Oslavou, Březník,
Sedlec u Náměště nad Oslavou, Zňátky, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Jedov,
Ocmanice, Naloučany, Zahrádka na Moravě, Čikov, Vaneč, Tasov, Kamenná nad Oslavou,
Oslava, Dolní Heřmanice, Studnice, Rohy, Osové, Petráveč, Velké Meziříčí, Vídeň, Olší nad
Oslavou, Dolní Bory, Zahradiště, Krásněves, Radostín nad Oslavou, Kněževes nad Oslavou,
Ostrov nad Oslavou, Obyčtov, Jámy, Sazomín, Vatín, Březí nad Oslavou, Nové Veselí.
Záplavové územím Bohdalovského potoka (ř.km 0,000 – 1,975) v Kraji Vysočina včetně
vymezením aktivní zóny jsou dotčena tato katastrální území: Ostrov nad Oslavou, Kotlasy.
Záplavové území významného vodního toku Oslava stanovené opatřením Krajského
úřadu Kraje Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství pod č.j.
KUJI 6396/2004 OLVHZ, KUJIP007IQS3 ze dne 18. 6. 2004, se ruší dnem nabytí účinnosti
tohoto opatření obecné povahy.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ obdržel dne 15. 7. 2015 žádost Povodí Moravy, s.p. o
stanovení aktualizovaného záplavového území významného vodního toku Oslava (ř. km 17,435
– 96,381) (od zaústění Chvojnice po hráz Veselského rybníka v Novém Veselí (včetně přítoku
Bohdalovský potok ř. km 0,000-1,975) a vymezení aktivních zón na území Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně
vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního
řádu, dal dopisem ze dne 30. 7. 2015 č.j. KUJI 49915/2015, sp.zn. OŽPZ 1850/2015 PP-3
dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových
stránkách Kraje Vysočina. Ve stanovené lhůtě obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ
stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 12. 8. 2015
č.j. ORÚP 47672/15-SPIS 4999/2012/FS, který uvádí, že má připomínky týkající se správního
území obce Pyšel (k.ú. Vaneč). Navrhuje zúžení rozsahu vymezení aktivní zóny záplavového
území na pozemcích p.č. 28/2 a p.č. 617/11 v k.ú. Vaneč.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zaslal tyto připomínky Povodí Moravy, s.p. dopisem ze dne
1. 9. 2015 č.j. KUJI 59299/2015, sp.zn. OŽPZ 1850/2015 PP-5 s žádostí o stanovisko.
Povodí Moravy, s.p. zaslalo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ stanovisko dopisem ze dne
8. 9. 2015 zn. PM047213/2015-210/Pe ve kterém je uvedeno následující:
- p.č. 28/2 v k.ú. Vaneč – po dohodě se starostkou obce Pyšel není potřeba měnit rozsah aktivní
zóny
- p.č. 617/11 v k.ú. Vaneč – pozemek se nachází u přítoku Podkovák, který není ve správě
Povodí Moravy, s.p., rozliv záplavového území zde byl navržen pouze zpětným vzdutím
z Oslavy. Aktivní zóna byla na přítoku odstraněna.
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Tato změna se dotýká výkresu A.Z.5. Aktuální výkres zaslalo Povodí Moravy, s.p. jako součást
svého stanoviska a tato změna je již promítnuta v elektronickém návrhu záplavového území.
Návrh opatření obecné povahy ze dne 16. 10. 2015 č.j. KUJI 66581/2015, sp.zn. OŽPZ
1850/2015 PP-9 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední
desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 19. 10. 2015 do 4. 11. 2015. Podklady pro vyjádření
byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Krajský úřad
Kraje Vysočina, OŽPZ vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
Aktualizovaný návrh záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Oslava a
Bohdalovského potoka vypracovalo Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických
informací v letech 2012 – 2015 na základě nového geodetického zaměření toku v roce 2011 a
aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno.
Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody
byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11.
Matematickým modelem je popsán průtok korytem Oslavy a Bohdalovského potoka a
navazujícího úseku Jihlavy a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.
Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně.
Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000.
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody
a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje
Povodí Moravy, s.p. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají
z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby
a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.
V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové
poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat
a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby
v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro
případ průtoku větších vod než Q100.
Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující
podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního
zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní
nezávadnosti vod.
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 (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením
§ 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4
vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém
území nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Stanovená záplavová území významného vodního toku Oslava a Bohdalovský potok jsou
závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném
rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovená záplavová území jsou i výchozím
podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro významný vodní tok Oslava
včetně přítoku Bohdalovský potok mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika.
Je rovněž proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového nebezpečí a
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povodňového rizika byly zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně Q5 ,Q20 ,Q100 a
Q500. Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich
možných nepříznivých účinků. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik by měly být
zahrnuty v územních a povodňových plánech.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního
zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny
významného vodního toku Oslava včetně přítoku Bohdalovský potok a předá jednu kopii této
dokumentace Ministerstvu životního prostředí.
Podklady v elektronické podobě ke stanovenému záplavovému území včetně vymezení
aktivní zóny významného vodního toku Oslava včetně přítoku Bohdalovský potok jsou
k nahlédnutí na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, v dokumentech
odboru ţivotního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová
území.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního
řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Otisk úředního razítka
Ing. Pavlína Pokorná v.r.
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Města, městyse a obce:
Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Bory, Březí nad Oslavou, Březník, Čikov, Dolní
Heřmanice, Jámy, Kamenná, Kladeruby nad Oslavou, Kněţeves, Kralice nad Oslavou,
Krásněves, Kuroslepy, Mohelno, Naloučany, Nové Veselí, Obyčtov, Ocmanice, Osové,
Ostrov nad Oslavou, Petráveč, Pyšel, Radostín nad Oslavou, Rohy, Sazomín, Sedlec,
Studnice, Tasov, Vatín, Vídeň, Zahrádka a Kotlasy se ţádají o vyvěšení tohoto opatření
obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů)
a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŢPZ.
Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník:
Města, městyse a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrţí prostřednictvím datové
schránky):
-

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory
Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí
Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník
Obec Čikov, Čikov 68, 675 78 Čikov
Obec Dolní Heřmanice, Dolní Heřmanice 100, 594 01 Velké Meziříčí
Obec Jámy, Jámy 47, 592 32 Jámy
Obec Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče
Obec Kladeruby nad Oslavou, Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno
Obec Kněževes, Kněževes 27, 594 44 Radostín nad Oslavou
Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Rapotice
Obec Krásněves, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou
Obec Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno
Městys Mohelno, Mohelno 84, 675 75 Mohelno
Obec Naloučany, Naloučany 29, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Ocmanice, Ocmanice 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Osové, Osové 14, 594 01 Velké Meziříčí
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí
Obec Pyšel, Pyšel 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
Obec Rohy, Rohy 52, 675 05 Rudíkov
Obec Sazomín, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Sedlec, Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Studnice, Studnice 2, 675 03 Budišov u Třebíče
Obec Tasov, Tasov 240, 675 79 Tasov
Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
Obec Zahrádka, Zahrádka 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Kotlasy, Kotlasy 31, 592 14 Nové Veselí

Dále obdrţí (prostřednictvím datové schránky):
-

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo
nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 116/6,
674 01 Třebíč
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Úřad městyse Budišov, stavební úřad, Budišov 360, 675 03 Budišov
Regionální pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 02 Žďár nad
Sázavou

Obdrţí na dodejku:
- Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA – zde
Na vědomí (obdrţí prostřednictvím datové schránky):
- Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Dále obdrţí pro vyvěšení na úřední desce:
- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde
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