MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV
odbor životního prostředí
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
č.j.: MUMK 14057/2015
spis. zn.: SMUMK 11372/2015 OŽP/MG 10
Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová
e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz
tel.: 515 300 746
fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 3.7.2015

O P A T Ř E NÍ O B E C N É P O V A H Y
Stanovení záplavového území Skaličky v ř. km 15,523-18,050 (včetně přítoků – Míšovický
potok, Kadovský potok) a současně vymezení aktivních zón.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. c), ve smyslu ust. § 106 odst. 1 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., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ze
dne 26.5.2015, pod zn.PMO27055/2015-210/Pe,

stanovuje
na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o
způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
záplavové území
vodního toku Skalička včetně přítoků
Záplavovým územím (dále jen ZÚ) Skaličky (ř. km 15,523-18,050) a jejich přítoků Míšovický a
Kadovský potok, ČHP 4-14-03-0380, 4-14-03-0410, v kompetenci vodoprávního úřadu Moravský
Krumlov, je dotčeno k.ú. Skalice u Znojma, Trstěnice u Moravského Krumlova, v ZÚ
Míšovického potoka k.ú. Hostěradice na Moravě, Míšovice, Džbánice a v ZÚ Kadovského potoka
je to k.ú. Míšovice, Kadov. ZÚ Skaličky vypracovalo povodí Moravy, s.p. Brno, v letech 20132015 na základě nového geodetického zaměření toku a aktuálních hydrologických podkladů od
ČHMÚ, pobočka Brno. Záplavové území je v situacích 1:10 000 vymezeno pro rozliv pěti,
dvaceti, a stoleté povodně (viz. průvodní zpráva, grafické přílohy).

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad

vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
aktivní zóny záplavového území vodního toku Skalička
v ř.km 15,523-18,050 (včetně přítoků – Míšovický potok, Kadovský potok)
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000 v
mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s.p. (viz. průvodní zpráva, grafické
přílohy).

Dotčená katastrální území:
Skalice u Znojma, Trstěnice u Moravského Krumlova, Hostěradice na Moravě, Míšovice,
Džbánice, Kadov.

ODŮVODNĚNÍ
Podáním vyhotoveným dne 26.5.2015 podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno předložil Městskému úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, ke stanovení
záplavové území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Skalička (ř. km 15,523-18,050)
v k.ú. Skalice u Znojma, Trstěnice u Moravského Krumlova a jejich přítoků (Míšovický a
Kadovský potok), v k.ú..Hostěradice na Moravě, Míšovice, Džbánice a Kadov.
Záplavové území a aktivní zóny byly v průběhu zpracování projednány s dotčenými obcemi.
Na základě směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik jsou zpracovány pro tok Skalička včetně přítoků Míšovický a Kadovský potok
mapy povodňového nebezpečí a rizika. Tyto mapy by měly být zahrnuty v územních a
povodňových plánech.
K projednávané záležitosti nebyly vzneseny žádné připomínky dotčených orgánů a obcí.

Zdejší správní orgán dále uvádí, že v aktivní zóně záplavových území (dle § 67 odst. 1
vodního zákona) 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, s výjimkou 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.
Dále jsou v aktivních zónách zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.
Stanovené záplavové území a vymezené aktivní zóny vodního toku Skalička a jejich přítoků,
jsou závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v
příslušném rozsahu zahrnuty 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.
Do dokumentace (průvodní zpráva, grafické přílohy) stanovení záplavového území a
vymezení aktivních zón záplavového území vodního toku Skalička a jejich přítoků
(Míšovický a Kadovský potok) je možno nahlédnout na Městském úřadě Moravský Krumlov,
odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, v úřední dny tj. pondělí a středa od 7:00 do
17:00, případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady jsou rovněž
dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města Moravský Krumlov (úřední deskadokumenty odboru životního prostředí).
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po
nabytí účinnosti předá kopie dokumentace včetně mapových podkladů Ministerstvu životního
prostředí.

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

Ing. Markéta Goldschmidtová
Referent státní správy ve vodním hospodářství

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov,
v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)
Dotčené obecní úřady níže uvedených obcí, na jejichž území se předmětné záplavové území
a aktivní zóny 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
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11
Moravský Krumlov.
Rozdělovník:
Dotčené obce:
 obec Skalice
 obec Hostěradice
 obec Džbánice
 obec Trstěnice
 obec Kadov
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, nám. Klášterní 125, Moravský
Krumlov 672 11
 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní
125, Moravský Krumlov 672 11
 Úřad městyse Višňové, stavební úřad, Višňové 212, 671 38, Višňové u Znojma
 Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody 1, 671 72
Miroslav

