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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE 
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Masarykovo nám. 4/2, 680 18  Boskovice 
tel.: 516 488 600,             fax:516 488 779 

  
Sp. Zn.: SMBO 601/2023 TOŽP/BU                                                
Č.j.: DMBO 6409/2023 
Vyřizuje: Ing. Bukový/kl. 645 
V Boskovicích dne: 13. 03. 2023 

 
Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a vymezení aktivní 
zóny vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, 
Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) 
 
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, na návrh Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75  Brno (správce 
vodního toku Semíč, včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich 
přítoků) 
 
I.           S t a n o v í 
 
Na základě ustanovení § 66 odst. 1 a 7 a 8 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu a 
§ 3 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 
záplavových území 
 

Záplavové území  
 

vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, 
Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) 

 
 
Záplavové území se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (Q100 – tzv. 
stoletý průtok), zobrazením záplavového území v mapových podkladech zpracovaných 
podnikem Povodí Moravy, s. p., z roku 2021, nazvaných „Záplavové území vodního toku 
Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, 
Osaka a jejich přítoků)“; měřítko 1:10 000, mapový list A.Z.1, A.Z.2, A.Z.1.P, A.Z.2.P. 
 
 
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, současně 
 

V y m e z u j e 
 
V souladu s § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu a § 3 
vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových 
území  
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Aktivní zónu  
 

záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně 
přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) 

 
V rozsahu zakresleném na mapových podkladech zpracovaných Povodím Moravy, s. p., roku 
2021 a nazvaných „Záplavové území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně 
přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)“; měřítko 1:10 000, 
mapový list A.Z.1, A.Z.2, A.Z.1.P, A.Z.2.P. 

 
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadě 

Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 
kancelář 223 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, případně po telefonické domluvě i v jiném 
termínu. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města 
Boskovice. 
 
Podle § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání 
předmětného opatření obecné povahy se konat nebude.  
 
Dotčená katastrální území: 
Svitávka, Míchov u Boskovic, Bačov, Boskovice, Sudice u Boskovic, Vážany u Boskovic, 
Knínice u Boskovic, Šebetov, Vanovice, Drválovice, Podolí u Míchova, Pamětice na Moravě. 
 
 

Odůvodnění 
 
Podáním ze dne 10. 12. 2022 podnik Povodí Moravy, s. p., předložil Městskému úřadu 
Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, návrh ke stanovení záplavového 
území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně 
přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků). 
 
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, projednal předmětný 
návrh s dotčenými orgány dopisem č. j. DMBO 602/2023, ze dne 06. 01. 2023, a dopisem č.j. 
DMBO 2633/2023, ze dne 31 01. 2023.  
 
MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 
správního řádu, po projednání s dotčenými orgány, vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu 
opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení této písemnosti na adresu zdejšího 
vodoprávního úřadu.  
 
K předmětné záležitosti byly shromážděny dokumenty: 
- Obec Pamětice, ze dne 27. 01. 2023  
- Obec Míchov, č.j. MIC 76/2023, ze dne 30. 01. 2023 
- MěÚ Boskovice, Odbor dopravy, č.j. DMBO 906/2023/DOP, ze dne 17. 01. 2023 
- KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, č.j. JMK 11043/2023, ze dne  

23. 01. 2023 
- Správa železnic, zn. 4973/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS, ze dne 15. 02. 2023 
- MěÚ Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MLE/00699/23/OVŽP, ze dne 

17. 01. 2023 
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- KÚ JMK, Odbor dopravy, č.j. JMK 6017/2023, ze dne 19. 01. 2023 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. RSD-15043/2023-3, ze dne 16. 02. 2023 
 
Obec Pamětice, Obec Míchov, vyjádření bylo doručeno až po stanovené lhůtě, ale bez 
připomínek/námitek. 

MěÚ Boskovice, Odbor dopravy nemá námitky. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření bylo doručeno až po stanovené lhůtě, ale ŘSD nemá 
připomínky a návrh bere na vědomí. 

KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu nedohledal v právních 
předpisech relevantní zmocnění, na jehož základě by byl kompetentní se v daném případě 
vyjádřit. Proto vodoprávní úřad KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu už 
nezařadil níže do Rozdělovníku. 

Správa železnic uvádí, že se nelze jednoznačně vyjádřit, protože z předložených podkladů 
není patrné, jaké bude mít záplavové území a aktivní zóna vliv na železniční mosty, zemní 
těleso a další zařízení železniční trati Boskovice – Šebetov. Správa železnic, státní organizace 
upozorňuje, že zemní těleso železniční trati nelze v budoucnu uvažovat pro využití jako 
protipovodňová hráze.  

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne  
22. 2. 2023, kde uvádí, že účelem studie je sestavení matematického modelu umožňujícího 
výpočet průběhu hladin pro jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území 
při dnešním stavu koryta a přilehlých inundací pro povodeň Q5, Q20, Q100 a pro budoucí 
posouzení vlivu navrhovaných opatření na zvýšení ochrany před povodněmi na odtokové 
poměry. Vliv povodně na železniční mosty nebo zemní těleso není předmětem této studie.  
V průvodní zprávě, v příčných a podélných profilech jsou vypsány, zaměřeny a zakresleny 
všechny železniční mosty s uvedenou výškou N-letých hladin při povodni. 

MěÚ Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, žádá, aby bylo při schvalování 
záplavového území v okolí Podolského potoka (pozn. v mapových podkladech někdy uváděn 
jako Míchovský potok), bráno na vědomí současně zastavěné území Podolí u Míchova. 
Především, aby se při stanovení aktivní zóny záplavového území Podolského potoka vyjmuly 
z aktivní zóny pozemky, na kterých se nachází stavby zapsané v katastru nemovitostí. 

Bohužel z důvodu velkého měřítka mapových listů záplavových území nelze přesně určit, 
jaké pozemky jsou navrženy v aktivní zóně. Usuzujeme, že se dle plánu může jednat  
o pozemky p.č. st. 2 (stavební objekt č.p. 19 Podolí), st. 4/5 (stavební objekt č.p. 30 Podolí), 
st. 23 (stavební objekt č.p. 20 Podolí), st. 22 (stavební objekt č.p. 6 Podolí) a st. 25 (stavební 
objekt č.p. 17 Podolí), vše v k.ú. Podolí u Míchova. 

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne  
22. 2. 2023, kde uvádí, že na katastrálním území Podolí u Míchova se aktivní zóna nachází 
pouze v korytě toku a v místě zaklenutí potoka v intravilánu obce se aktivní zóna nenachází. 
V aktivní zóně se tedy nenachází žádný z uvedených pozemků. 

KÚ JMK, Odbor dopravy má následující připomínky: 

 Ve studii jsou v textové i grafické části opakovaně označovány silniční propustky na 
krajských silnicích jako „silniční mosty“. Propustek je v § 35 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o PK, definován jako objekt převádějící povrchové vody s 
libovolným tvarem průřezu a s kolmou světlostí otvoru do 2,0 m. Objekty převádějící 
povrchové vody s kolmou světlostí otvoru nad 2,0 m jsou mosty.  
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 Ve výkresu Situace záplavového území – Semíč (A.1.) je uvedeno špatné staničení řkm 
„7,8193“ na silničním mostu ev.č. 37414-1 na silnici III/37414 v obci Sudice.  

 Z hlediska obecných doporučení na zlepšení odtokových poměrů a snížení rozsahu 
záplavového území uvedených ve studii je potřebné v rámci návrhu opatření na vodních 
tocích zajistit pravidelné čištění koryta vodních toků od usazenin a naplavenin a pravidelné 
odstraňování náletové zeleně. Činnost je třeba zintenzivnit zejména v místě křížení 
vodního toku s objekty mostů, propustků příp. lávek.  

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne  
22. 2. 2023, kde uvádí, že ve studii jsou popisem obecně označena přemostění jako most, 
silniční most, hospodářský most nebo propustek. Nepovažujeme za nutné v této fázi 
zpracování, toto popisové označení ve studii záplavového území měnit. Veškeré objekty na 
toku byly řádně zaměřeny a zahrnuty popisem do hydrodynamického modelu, jejich označení 
nemá vliv na výslednou situaci záplavového území. 

Ve výkresu Situace záplavového území – Semíč (A1) jsme opravili špatně uvedený km mostu 
ev. č. 37414-1 na silnici III/37414 v obci Sudice. Opravenou situaci ve formátu .pdf 
přikládáme, vytištěnou situaci pošleme poštou a prosíme o její výměnu v paré.  

Povodí Moravy, s.p. provádí údržbu vodního toku ve formě sečení, odtěžení nánosů, probírku 
břehového porostu dle vodního zákona. Údržba v místě mostů, propustků a lávek není 
povinností správce toku, ale přináleží vlastníkovi stavby, viz. Vodní zákon, § 52, odstavec 2 
„Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi“. Do 
cyklické údržby mostních konstrukcí je třeba ze strany jejich vlastníka zahrnout i údržbu 
související úpravy koryta toku, která není v majetku správce toku. 
 
Vodoprávní úřad sděluje, že opravenou Situaci záplavového území – Semíč (A1)  aktualizoval 
i v mapových podkladech dostupných k nahlédnutí na stránkách města Boskovice. 
(https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739) 
 
Ostatní dotčené orgány se ve stanovené lhůtě nevyjádřily.  
  

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadě 
Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 
kancelář 223 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, případně po telefonické domluvě i v jiném 
termínu. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města 
Boskovice. 
 
Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po 
dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na 
adresu Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP. 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Ing. Leona FIALOVÁ 
 vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP 
 

„otisk úředního razítka“ 

https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739
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Rozdělovník: 
 
Na vědomí:  

- Povodí Moravy, s. p. 
 
Dále obdrží: 
 Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 

Letovice 
 Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, náměstí 9. května 954/2, Boskovice 
 Městský úřad Boskovice, výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 

Boskovice 
 Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 

Boskovice 
 Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 
 Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 
 ČIŽP OI Brno, Oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 
 
Dotčené obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území 
stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dní na úřední desce a zaslání 
potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu na adresu Městského úřadu Boskovice. 

- Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka 
- Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice 
- Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice 
- Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice 
- Obec Vážany, Vážany 76, 680 01 Vážany 
- Městys Knínice, č. p. 107, 679 34 Knínice 
- Obec Šebetov, č. p. 108, 679 35 Šebetov 
- Obec Vanovice, č. p. 132, 679 36 Vanovice 
- Město Letovice, Masarykovo nám. 19, Letovice 
- Obec Pamětice, č. p. 58, 679 61 Pamětice 
 

UBKADD
Text napsaný psacím strojem
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