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Ve Znojmě dne 4.2.2022 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

 

Stanovení záplavové území vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 
9.620 hráz VD Horní Dunajovice 

 
 

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106, 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, IČO 70890013,  č.j. MUZN 19290/2016 ze dne 31.8.2016 a následného doplnění č.j. MUZN 
56043/20 ze dne 14.5.2020:  
 
I. S ta no vuj e  na podkladě § 66 odst. 1 a 7 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 Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD 
Horní Dunajovice 

 

Záplavové území významného vodního toku Křepička IDVT 10197815, č.h.p. 4-14-03-0340-2-00, se 
stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q100) dle zobrazení 
záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, 
s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY“ v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu A.1 
včetně  situace rozdělení  záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0. 
MUZN  19177/2022 
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Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí současně nově 

v y m e z u j e 

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu 

aktivní zónu záplavového území 

vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní 
Dunajovice 

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém 
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ KŘEPIČKY, v roce 2016 č. zak. S-
2015/008, č. výkresu AZ.1., včetně situace rozdělení  záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky 
– výkres A.0 a  ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ 
ROSAVKY, v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu AZ.2. 
 
Dotčená katastrální území: 
Prosiměřice, Vítonice u Znojma, Želetice u Znojma, Žerotice, Domčice, Horní Dunajovice a Stošíkovice 
na Louce. 
 

II. S t a n o v u j e   v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém území mimo aktivní zónu 
vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice, 
následující omezující podmínky: 

 
1. Zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním 

poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro 
povodňovou vlnu, 

2. Zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové 
vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, 

3. Zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové 
poměry, 

4. Zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování 
lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd., 

5. Nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti 
povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti 
a potenciálních škod, 

6. V rámci nové výstavby se zakazuje budování podsklepených objektů, 
7. V rámci nové výstavby je třeba umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny 

příslušné Q100, 
8. V rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. 

elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q100, 
9. Nové budované stavební objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do 

vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře), 
10. V rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je 

možno použít pouze nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a 
nenákladná údržba po povodních). 
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O D Ů V O D N Ě N Í: 
 

MěÚ Znojmo OŽP, obdržel dne 31.8.2016  žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 
Brno, ve věci návrhu na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Křepička 
v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice.  

Tato žádost a předložené podklady byly následně dne 14.5.2020 doplněny. 
 
Dokumentaci pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny vypracovalo Povodí 
Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2016 pod č.zak. S-2015/008. 
  
MěÚ Znojmo OŽP, projednal předmětný návrh opatřením  č. j. MUZN 204199/2020 ze dne 20.11.2020 
s dotčenými orgány. 
  
Dotčené orgány se ve stanovené lhůtě nevyjádřily. 
 
Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými 
orgány přípisem č. j. MUZN  73675/2021 ze dne 7.5.2021 doručil veřejnou vyhláškou návrh opatření 
obecné povahy a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky.  
Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se 
veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.  
 
Dne 6.6.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno vyjádření Obce Vítonice následujícího znění: 
 
 Dle našeho názoru je trasa toku Křepičky k.ú. Vítonice již zcela jiná než je ve vašich mapách uvedeno. 
Cca v polovině 80 let 20 století došlo k vybagrování toku a jeho narovnání.  
Od té doby jsou břehy dostatečně vysoké a voda by se do původního koryta neměla dostat. Ani dle 
žádných pamětníků k tak velkému rozlivu nikdy nedošlo.  
Platnost tohoto návrhu výrazně omezí rozvoj obce, proto nesouhlasíme s tak velkým rozsahem 
navrženého záplavového území.  

Vodoprávní úřad zhodnotil obsah tohoto vyjádření jako námitky, neboť Obec Vítonice je mimo jiné 
vlastníkem pozemků nacházející se ve stanovovaném záplavovém území. 

Vodoprávní úřad dle § 172, odst. 5 správního řádu rozhoduje o námitkách obce Vítonice takto: 

Námitky Obce Vítonice ze dne 6.6.2021 se zamítají. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách Obce Vítonice ze dne 6.6.2021: 

Vodoprávní úřad nejprve oslovil zpracovatele dokumentace s žádostí o vyjádření k podaným námitkám. 

Dne 2.7.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30963/2021-
210/Te z 2.7.2021 reagující na obsah výše uvedených námitek. 

Obsahem tohoto sdělení je konstatování skutečností, že hydrotechnický výpočet byl proveden na 
základě geodetického zaměření z roku 2014 a je tedy zpracován již s ohledem na zmiňované úpravy 
koryta Křepičky, provedené v 80-tých letech 20. století. Původní koryto je dle zaměření v terénu i nadále 
patrné a při 20-ti letých a větších průtocích bude dle výpočtů vodou zaplněno a bude jím voda i částečně 
protékat. 

Dále Povodí Moravy reaguje na námitky Obce Vítonice ohledně omezení rozvoje obce stanovením 
záplavového území v navrhovaném příliš velkém rozsahu. 
Vodoprávní úřad se v tomto ohledu ztotožňuje s vysvětlením, že navrhovaný rozsah záplavového území 
je výsledkem zpracování vstupních geodetických dat a hydrologických údajů o průtocích poskytnutých 
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Českým hydrometeorologickým ústavem. Jde tedy z podstaty o výsledek výpočtu, nikoli o návrh 
rozsahu, který lze ovlivnit úvahou vodoprávního úřadu.  
Smyslem stanovení záplavového území je mimo jiné poskytnout veřejně dostupnou informaci o tom, že 
v daném území hrozí v případě povodně zaplavení. Stanovit záplavové území v užším rozsahu než je 
výsledkem výpočtu by znamenalo naopak rozvoj obce založit na mylném předpokladu, že k zaplavení 
při povodni nedojde a připustit výstavbu objektů bez jejich přizpůsobení a vybavení ochrannými prvky 
a tím připustit vznik škod na majetku ve větším rozsahu než při dodržení stanovených podmínek.  
Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad námitky zamítnul. 
 

MěÚ Znojmo OŽP, ve výroku II. tohoto opatření obecné povahy stanovil omezující podmínky, které je 
třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve 
vymezeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen 
stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s 
metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019. 

 
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:  
 
-  Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 31.8.2016, zn. PMO49625/2016-210/Te 
-  Dokumentace pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny  č.zak. S-2015/008 
-  Doplnění dokumentace – situace rozdělení  záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – 

výkres A.0 
- vyjádření Obce Vítonice z 6.6.2021 
-  stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30963/2021-210/Te z 2.7.2021 
 
Podklady pro stanovení záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového 
území vodního toku Křepička byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn.  
SMUZN  11603/2020 ŽP/Ax, nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod  (pondělí  a 
středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413. 
 

Kompletní návrh je rovněž přístupný v elektronické podobě na následující adrese: 

https://drive.google.com/drive/folders/1b4a3JV-By7HaNaN8KimtBj9eauVYYeJq?usp=sharing 
 
Jako mapové vrstvy je ho pak možno rozsah stanoveného záplavového území prostudovat na mapovém 
serveru města Znojma na záložce Návrh Záplavové území vodního toku Křepička,    
 
https://mapy.muznojmo.cz/app/projednani/index.php?project=projednani 
 
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy bude rozsah stanoveného záplavového území dostupný na 
mapovém serveru města Znojma jako součást Územně analytických podkladů  
 
https://mapy.muznojmo.cz/app/uap_2020/index.php?project=uap_hsl_2020 
 
Rozsah zpracovávání návrhu záplavového území byl posuzován s ohledem na §10 vyhlášky  
Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., jelikož byl zpracován před nabytím účinnosti této 
vyhlášky.   
 
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4 
vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území vodního toku Křepička spolu 
příslušnou dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli územně 
analytických podkladů.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1b4a3JV-By7HaNaN8KimtBj9eauVYYeJq?usp=sharing
https://mapy.muznojmo.cz/app/projednani/index.php?project=projednani
https://mapy.muznojmo.cz/app/uap_2020/index.php?project=uap_hsl_2020
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Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území vodního toku 
Křepička a byla vymezena jeho aktivní zóna tak, jak je výše uvedeno.  
 
 

Poučení účastníků 
 

Proti opatření obecné povahy nelze, dle §173 odst.2) správního řádu, podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá  dle § 173 odst.1 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
 
 
 

[ Otisk úředního razítka ] 
 
 
 

Ing. František HUŠEK, Ph.D. 
vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Znojmo 
 
 
Datum vyvěšení:      datum sejmutí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Doručí se: 
 
1. Povodí Moravy, s.p.,  IDDS: m49t8gw 
2. Obec Horní Dunajovice, IDDS: hiwa2c3 
3. Obec Stošíkovice na Louce,  IDDS: m7fbng5 
4. Obec Vítonice,  IDDS: kt5bjh9 
5. Obec Želetice,  IDDS: d4fazvf 
6. Obec Žerotice,  IDDS: 5a6azup 
7. MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje,  Obroková 2/10,  66902 

Znojmo 
8. Stavební úřad Úřadu Městyse Prosiměřice, IDDS: 8uxbbv8 
9. Stavební úřad Úřadu Městyse Višňové,  IDDS: w7mbaju 
10. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady na CD (po nabytí 

účinnosti OOP)  
 
Dotčené úřady výše uvedených obcí, na jejichž území se záplavové území stanovuje, žádáme o 
vyvěšení tohoto opatření obecné povahy po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o 
vyvěšení tohoto návrhu zpět na MěÚ Znojmo OŽP 
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