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Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad,
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“) zveřejňuje v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci aktualizace
rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Rokytná v říčním km 84,020 – 87,805, IDVT 10100032 na území Kraje Vysočina
po výstavbě poldru – VD Rokytnice nad Rokytnou v km 85,995 (kolaudace v roce 2016). Návrh
podal dne 16. 12. 2019 pod zn. PM-52728/2019-210/Pe správce tohoto významného vodního
toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (dále jen
„Povodí Moravy, s. p.“).
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Rokytná v říčním km 84,020 – 87,805, IDVT
10100032 na území Kraje Vysočina po výstavbě poldru – VD Rokytnice nad Rokytnou
v km 85,995 (kolaudace v roce 2016).
Krajský úřad, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d)
a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, ustanovení § 25 a ustanovení § 172, § 173
správního řádu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, na základě návrhu
správce významného vodního toku Rokytná a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p.,
podaného dne 16. 12. 2019 pod zn. PM-52728/2019-210/Pe nově

Krajský úřad Kraje Vysočina
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I. stanovuje
podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona aktualizovaný rozsah záplavového území
významného vodního toku Rokytná v říčním km 84,020 – 87,805 na území Kraje Vysočina po
výstavbě poldru – VD Rokytnice nad Rokytnou v km 85,995 (kolaudace v roce 2016), a to
v rozsahu dle mapových podkladů.
Významný vodní tok Rokytná 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 785, identifikátor vodního toku: 10100032, číslo
hydrologického pořadí: 4-16-03-0010.
Záplavové území významného vodního toku Rokytná na území Kraje Vysočina v úseku ř. km
84,020 – 87,805 se stanovuje pro výskyt přirozené povodně a je vymezeno záplavovou čárou
s dobou opakování povodně 100 let (tzv. průtok Q100) v rozsahu vyznačeném v analogové
i digitální formě v mapách v měřítku 1:10 000.
II. vymezuje
podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného
vodního toku Rokytná v říčním km 84,020 – 87,805 na území Kraje Vysočina po výstavbě
poldru – VD Rokytnice nad Rokytnou v km 85,995 (kolaudace v roce 2016), a to v rozsahu
mapových podkladů včetně aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000.
Záplavové území včetně aktivní zóny je vymezeno pro úsek významného vodního toku Rokytná
v úseku od pramene Rokytné až pod intravilán městyse Rokytnice nad Rokytnou v říčním km
84,020 – 87,805.
Navrhovaným záplavovým územím významného vodního toku Rokytná (ř. km 84,020 – 87,805)
v Kraji Vysočina včetně vymezení aktivní zóny je dotčeno katastrální území Chlístov u Rokytnice
nad Rokytnou a Rokytnice nad Rokytnou.
III. stanovuje
podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona tuto podmínku pro území mimo aktivní zónu
záplavového území:
- V případě nově plánované výstavby v záplavovém území musí projektová dokumentace
takové stavby obsahovat i posouzení jejího vlivu na odtokové poměry a návrh vhodných
protipovodňových opatření.
Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydané opatření obecné povahy o stanovení
rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního
toku Rokytná, které vyhotovil krajský úřad, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
dne 19. 10. 2012 pod č. j. KUJI 70178/2012, sp. zn. OLVHZ 1370/2012 pouze v úseku ř. km
84,020 – 87,805.
Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání
předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.
Odůvodnění
Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 16. 12. 2019 návrh Povodí Moravy, s. p. na stanovení
(aktualizaci) záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku
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Rokytná v km 84,020 – 87,805, IDVT 10100032 na území Kraje Vysočina po výstavbě poldru –
VD Rokytnice nad Rokytnou v km 85,995 (kolaudace v roce 2016).
Významný vodní tok Rokytná 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 785, identifikátor vodního toku: 10100032. Podle
ustanovení § 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.
Krajský úřad, 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 9. 1. 2020 č. j. KUJI 2470/2020, sp. zn. OŽPZ 74/2020 St-2 dotčeným orgánům možnost
vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podklady
pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Ve
stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.
Aktualizovaný návrh záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Rokytná
vypracovalo Povodí Moravy, s. p. útvar hydroinformatiky a geodetických informací v roce 2019.
Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody
byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11.
Pro posouzení účinku vodní nádrže byl propojen hydrodynamický model se srážko-odtokovým
modelem.
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.
Záplavové území včetně aktivní zóny je vymezeno pro úsek významného vodního toku Rokytná
v úseku od pramene Rokytné až pod intravilán městyse Rokytnice nad Rokytnou v říčním km
84,020 – 87,805 a dotčena jsou katastrální území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
a Rokytnice nad Rokytnou.
Krajský úřad, OŽPZ stanovil v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona omezující
podmínku výstavby mimo aktivní zónu záplavového území.
Vyjádření pro 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 a vodoprávních úřadů.
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.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Rokytná je 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 záplavové území je i výchozím podkladem pro
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
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Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným
povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán
pro zvládání povodňových rizik.
V rámci zpracování aktualizace záplavového území významného vodního toku Rokytná jsou
vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce
zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém
ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro
vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro
povodňové plány.
Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydané opatření obecné povahy o stanovení
rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního
toku Rokytná, které vyhotovil krajský úřad, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
dne 19. 10. 2012 pod č. j. KUJI 70178/2012, sp. zn. OLVHZ 1370/2012 pouze v úseku ř. km
84,020 – 87,805.
Krajský úřad, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona
zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Rokytná a předá
jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění.
Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy,
kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky.
Krajský úřad, OŽPZ vyzývá 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 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.
Veškeré podklady k návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Rokytná v elektronické podobě jsou k nahlédnutí na webových stránkách Kraje
Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního
hospodářství/záplavová území:
https://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=99092&id=4099502
Do podkladů pro stanovení záplavového území v tištěné podobě je možno nahlédnout na
krajském úřadu, OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dveře č. 1.29 C (úřední dny pondělí
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a středa, úřední hodiny 8.00 hod. až 16.00 hod.). Po telefonické dohodě (tel.: 564 602 593) lze
do podkladů nahlédnout i mimo úřední dny.

Ing. Radka Straková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Městys Rokytnice nad Rokytnou a obec Chlístov se žádá o vyvěšení celého tohoto
návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem
(min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu, OŽPZ.
Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce krajského úřadu. 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:

Rozdělovník:
Městys a obec pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové schránky):
- Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad
Rokytnou
- Obec Chlístov, Chlístov 11, 675 22 Stařeč
Dále obdrží (prostřednictvím datové schránky):
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
- Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01
Třebíč
Na vědomí (obdrží prostřednictvím datové schránky):
- Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:
-

Straková Radka Ing.
REFO_OŽPZ-VH
oddělení vodního hospodář
6.2.2020 13:12:50

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde
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