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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 6708/2023 
Vyřizuje: Ing. Bukový/kl. 645 
V Boskovicích dne: 15. 03. 2023 

 
Návrh opatření obecné povahy - stanovení omezujících podmínek mimo 
záplavového území 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 žádost 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 u j e 
 
v záplavovém území mimo aktivní zóny záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 
0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich 
přítoků) následující omezující podmínky v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona: 

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 je možné budování podsklepených objektů jen výjimečně, 
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, 
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9) v případě vybudovaní podsklepených stavebních objektů, je třeba, aby byly vybaveny 
prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní 
hrazení, speciální těsnění otvorů – oken, dveří), 

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). 

11) veškerá nová (plánovaná) výstavba, jakož i změny dokončených staveb spočívající v 
nástavbě nebo přístavbě včetně odstranění staveb, musí být projednána se správcem 
povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., jednotlivé stavební objekty musí být posouzeny z 
hlediska ovlivnění odtokových poměrů, s ohledem na možné hloubky, rychlost 
proudění vod, průtokové poměry a rovněž na jejich vlastní ohrožení průchodem 
povodňových vod.  

 
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 (https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739). 
 
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 15. 03. 2023 podnik Povodí Moravy, s. p., požádal Městský úřad Boskovice, 
odbor tvorby a ochrany životního prostředí, o doplnění opatření obecné povahy o stanovení 
omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu 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, ve výroku I. tohoto 
návrhu opatření obecné povahy stanovil závazné omezující podmínky, které je třeba přijmout, 
aby byl naplněn veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území, 
deklarovaný mimo jiné i v § 1 vodního zákona. 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. 

Stanovení závazných omezujících podmínek tímto Návrhem opatření obecní povahy je 
doplněním k již už vydanému Návrhu 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), ze dne  
13. 03. 2023 pod č.j. DMBO 6409/2023. 
 

https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739
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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 tomuto 
návrhu opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení této písemnosti na adresu 
zdejšího vodoprávního úřadu.  
 
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 (https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739). 

 
 
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“ 
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 
 
 

https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739
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Dotčené obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území 
stanovuje, žádáme o vyvěšení tohoto návrhu 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 
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Text napsaný psacím strojem
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