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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d)
a 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“), místně příslušný podle ust. § 11 odst.
1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), na návrh správce toku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,
IČO: 70890013, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu
s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení
záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

I. stanovení aktualizace rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ)
významného vodního toku Moravská Sázava IDVT 1010059 v místě
soutoku s pravobřežním bezejmenným přítokem IDVT 10190964 v km
26,237, v místě soutoku s Třebařovským potokem IDVT 10194362 v km
26,564 a v místě soutoku s Rychnovským potokem IDVT 10194329 v km
29,604, v k.ú. Třebařov, Rychnov na Moravě a Žichlínek, podle ust. § 66 odst. 1)
vodního zákona,

II. vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného
vodního toku Moravský Sázava IDVT 10100059 v místě
soutoku
s pravobřežním bezejmenným přítokem IDVT 10190964 v km 26,237,
v místě soutoku s Třebařovským potokem IDVT 10194362 v km 26,564
a v místě soutoku s Rychnovským potokem IDVT 10194329 v km 29,604,
v k.ú. Třebařov, Rychnov na Moravě a Žichlínek, podle ust. § 66 odst. 2) vodního
zákona,
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Jedná se o změnu opatření č.j. KrÚ 21715/2015 ze dne 10. 4. 2015 pro Moravskou
Sázavu, které stanovil Krajský úřad Pardubického kraje.
Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území
obcí Třebařov, Rychnov na Moravě a Žichlínek, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být dotčeny.
Souřadnice přítoků do Moravské Sázavy:
a) bezejmenný přítok X: -583 799,500; Y: -1 089 358,870;
b) Třebařovský potok X: -584 093,055; Y: -1 089 387,874;
c) Rychnovský potok X: -586 781,961; Y: -1 088 420,986;
Rozsahy ZÚ při Q5, Q20, Q100 a hranice změn AZZÚ jsou zakresleny
v přiložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů, které jsou
nově pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=moravska_sazava_pritoky

Odůvodnění:
Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného
vodního toku Moravská Sázava na soutoku s pravobřežním bezejmenným přítokem v km
26,237, s Třebařovským potokem v km 26,564 a Rychnovským potokem v km 29,604
předloženy žadatelem následující podklady:
- Žádost - návrh aktualizace ZÚ vodního toku Moravská Sázava ke stanovení,
ze dne 22. 4. 2022.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Moravská Sázava v místech soutoků v měřítku 1:10 000.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení
a mapy záplavového území.

Jedná se o návrh stanovení aktualizovaného rozsahu rozlivů a aktivní zóny významného
vodního toku Moravská Sázava na soutoku s pravobřežním bezejmenným přítokem,
na soutoku s Třebařovským potokem a Rychnovským potokem, jedná se o území obcí
Třebařov, Žichlínek a Rychnov na Moravě.
Významný vodní tok Moravská Sázava je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012
Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob prováděni činností
souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 669, identifikátor vodního toku:
IDVT 10100059, číslo hydrologického pořadí: ČHP 4-10-02-001. Podle ust. § 107 odst. 1
písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce
povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny.
Projektovou dokumentaci „Aktualizace záplavového území toku Moravská Sázava
na soutoku s Březnou, Rychnovským a Třebařovským potokem (kraj Olomoucký, kraj
Pardubický)“ vypracovalo Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických
informací v roce 2020, pod č.z. S-2009/010.
V souvislosti se zpracováním záplavového území Třebařovského potoka
a Rychnovského potoka včetně přítoků, dochází v soutokové oblasti Moravské Sázavy
ke zpřesnění zákresů rozlivů u soutoku s Moravskou Sázavou.
Aktualizace spočívá ve zpřesnění zákresů rozlivů při povodni Q5, Q20, Q100 a AZZÚ.
Současné záplavové území Moravské Sázavy na soutoku s bezejmenným přítokem,
Třebařovským a Rychnovským potokem bude rozšířeno o nově stanovená záplavová území
jmenovaných pravobřežních přítoků.
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Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového
území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu
s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí
s účinností od 1. 6. 2018.
Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 12. 5. 2022
pod č.j. 38076/2022 zaslal návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního
toku Moravská Sázava v místě soutoku s pravobřežním bezejmenným přítokem v km
26,237, v místě soutoku s Třebařovským potokem v km 26,564 a v místě soutoku
s Rychnovským potokem v km 29,604 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu
k projednání.
Během dané lhůty krajský úřad obdržel vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová,
odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j. MUMT 16506/2022 ze dne 26. 5. 2022,
že nemá k předloženému návrhu aktualizace rozsahu záplavového území významného
vodního toku Moravská Sázava - aktualizace rozlivů a aktivní zóny na soutoku
s pravobřežním bezejmenným přítokem, Třebařovským potokem a Rychnovským potokem
v katastrálních územích Třebařov a Rychnov na Moravě žádné připomínky.
Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.
Jedná se o změnu opatření č.j. KrÚ 21715/2015 ze dne 10. 4. 2015 pro Moravskou
Sázavu, které stanovil Krajský úřad Pardubického kraje.
Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu
s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo
aktivní zónu v ZÚ pro Q100 na území k.ú. Třebařov, Rychnov na Moravě a Žichlínek.
Omezující podmínky by měl vodoprávní úřad stanovit na základě znalostí místních podmínek
a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q 5,
Q20, Q100; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly
způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická
a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění
povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba,
záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území.
V daném případě se jedná o soutok významného vodního toku Moravská Sázava
s pravobřežními přítoky. Protože ani v původním OOP č.j. KrÚ 21715/2015 ze dne
10. 4. 2015 pro významný vodní tok Sázava v úseku ř.km 17,260 - ř.km 51,692 nebyly
stanoveny žádné omezující podmínky, nestanoví je vodoprávní úřad ani nyní.
Výslovně se upozorňuje, že povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71
odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastnici staveb ohrožených povodněmi,
které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou
taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní
činnosti stavebních a vodoprávních úřadů.
Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Moravská Sázava se tak
stane 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. Stanovené ZÚ je
následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce
povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.
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Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření
na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu
detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ
zaktualizovat.

Poučení:
Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu
OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit
u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné
připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Správní orgán je povinen se
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi
v jeho odůvodnění při vydávání OOP.
V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona, se nepoužije ust. § 172 odst. 5
správního řádu ohledně rozhodování o námitkách.
Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku
Moravská Sázava je možné nahlédnout po telefonické domluvě v kanceláři krajského úřadu
č. C 233.
Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů
jsou podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na webovém odkazu:
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=moravska_sazava_pritoky
Příloha: Porovnání ZÚ Q100 Moravské Sázavy s pravobřežními přítoky a bez pravobřežních
přítoků.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží přes DS:
Obec Rychnov na Moravě, 569 34 Rychnov na Moravě 63,
Obec Žichlínek, Žichlínek 3, 563 01 Lanškroun
Obec Třebařov, 569 33 Třebařov 44,
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí
Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad
Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování
Na vědomí:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 1, 602 00 Brno
Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:
na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě
na úřední desce Obecního úřadu Žichlínek
na úřední desce Obecního úřadu Třebařov
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského
úřadu Pardubického kraje).
Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne
vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis
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