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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 

vodního hospodářství (dále jen “krajský úřad“) jako příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 66 odst. 1, 2 a 7 
vodního zákona, na návrh správce toku podniku Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 601 75 
Brno, IČO: 70890013, 

oznamuje 
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
podle ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona a ustanovení § 171 správního řádu 

 

na aktualizaci záplavového území (dále jen “ZÚ“) a aktualizaci aktivní zóny 
záplavového území (dále jen “AZZÚ“) významného vodního toku 

Moravská Sázava v úseku ř. km 17,260 – 51,692 
 

v k. ú. Výprachtice, Nepomuky, Albrechtice u Lanškrouna, Sázava u Lanškrouna, Lan-
škroun (okrajově), Žichlínek, Rychnov na Moravě, Třebařov, Krasíkov a Tatenice. 
 

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území 
obcí: Výprachtice, Horní Čermná, Albrechtice, Sázava, Lanškroun, Žichlínek, Rychnov na 
Moravě, Třebařov, Krasíkov a Tatenice dotčených aktualizací ZÚ a AZZÚ v úseku ř. km 
17,260 – 51,692 významného vodního toku Moravská Sázava. 
 

V současné době je na vodním toku Moravská Sázava v platnosti ZÚ, které stanovil 
krajský úřad v ř. km 17,750 – 51,692 opatřením ze dne 17. 03. 2004 č. j.: KrÚ 19635/2003/Vt 
a v platnosti je také vymezená AZZÚ, kterou vymezil krajský úřad v ř. km 31,687 – 51,692 
opatřením ze dne 22. 12. 2009 č. j.: KrÚ 64676/2009/Vt. 
 

Krajskému úřadu byly pro aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Moravská 
Sázava předloženy žadatelem, podnikem Povodí Moravy, s. p., Brno následující podklady: 
 

- Aktualizace ZÚ včetně vymezení AZZÚ vodního toku Moravská Sázava v úseku ř. km 
17,260 – 51,692 – žádost o stanovení, ze dne 28. 05. 2014. 

- Studie „Aktualizace záplavového území toku Moravská Sázava ř. km 0,000 – 51,692,  
datum vyhotovení 2014.  

- CD s digitálními daty 
 

Po zkompletování podkladů nutných pro aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního 
toku Moravská Sázava předložil krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatře-
ním č. j.: KrÚ 48347/2014 ze dne 18. 07. 2014 návrh aktualizace ZÚ a AZZÚ významného 
vodního toku Moravská Sázava v úseku ř. km 17,260 – 51,692 dotčeným orgánům k projed-
nání. 
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Zároveň byla v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena lhůta 10 dnů ode 
dne doručení opatření, do které je možné k návrhu aktualizace záplavového území uplatnit 
připomínky. Ve stanovené době nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky od dotče-
ných orgánů. 
 

Aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Moravská Sázava vypracoval podnik 
Povodí Moravy, s. p. Brno, v letech 2011 až 2014 na základě nového geodetického zaměření 
vodního toku Moravská Sázava a aktuálních hydrologických podkladů ČHMÚ Ostrava. 
 

ZÚ je v situacích 1:10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. V situa-
cích 1:10 000 jsou zakresleny rovněž AZZÚ. Záplavové území a aktivní zóny byly v průběhu 
zpracování projednány se všemi dotčenými obcemi. 
 

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro tok Moravská Sázava 
mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika. Je rovněž proveden výpočet i 
pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika byly 
zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. Povodňovým 
rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných 
nepříznivých účinků. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik by měly být 
zahrnuty v územních a povodňových plánech. 
 

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na 
ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a 
případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále 
poskytovat pro dané území podnik Povodí Moravy, s. p., Brno. 
 

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit 
odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané 
lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. 
Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, 
bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q100. 
 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné 
povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne zveřejnění. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro 
opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 
 
 
 

Přílohy: 
 

1. Přehledná situace 1:100 000 (soubor ZU_PREHLEDKA) zasíláno do DS. 
 

2. CD s grafickými přílohami 1:10 000 – situace ZÚ (soubory ZU1 až ZU1) + situace 
AZZÚ (soubory AZZU1 až AZZU4) + mapy ohrožení a rizika (soubory AR1 až AR4) 
ve formátu pdf – zasíláno na doručenku jednotlivým obcím v tomto rozsahu: 

 

OÚ Výprachtice – soubory ZU1 + AZZU1 + AR1. 
ÚM Horní Čermná – soubory ZU1 + AZZU1 + AR1 + ZU2 + AZZU2 + AR2 
OÚ Albrechtice – soubory ZU2 + AZZU2 + AR2 
OÚ Sázava – soubory ZU2 + AZZU2 + AR2 
MěÚ Lanškroun – soubory ZU2 + AZZU2 + AR2 
OÚ Žichlínek – soubory ZU2 + AZZU2 + AR2 + ZU3 + AZZU3 + AR3 
OÚ Rychnov na Moravě – soubory ZU3 + AZZU3 + AR3 
OÚ Třebařov – soubory ZU3 + AZZU3 + AR3 
OÚ Krasíkov – soubory ZU3 + AZZU3 + AR3 
OÚ Tatenice – soubory ZU3 + AZZU3 + AR3 + ZU4 + AZZU4 + AR4 
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3. Grafické přílohy v papírové podobě 1:10 000 – situace ZÚ (výkresy A.1. – A.4.) +  
situace AZZÚ (výkresy A.Z.1 – A.Z.4.) + mapy ohrožení a rizika (výkresy A.R.1. – 
A.R.4.) – zasíláno na doručenku jednotlivým obcím v tomto rozsahu: 

 

OÚ Výprachtice – výkresy A.1. + A.Z.1. + A.R.1. 
ÚM Horní Čermná – výkresy A.1. + A.Z.1. + A.R.1. + A.2. + A.Z.2. + A.R.2. 
OÚ Albrechtice – výkresy A.2. + A.Z.2. + A.R.2. 
OÚ Sázava – výkresy A.2. + A.Z.2. + A.R.2. 
MěÚ Lanškroun – výkresy A.2. + A.Z.2. + A.R.2. 
OÚ Žichlínek – výkresy A.2. + A.Z.2. + A.R.2. + A.3. + A.Z.3. + A.R.3. 
OÚ Rychnov na Moravě – výkresy A.3. + A.Z.3. + A.R.3. 
OÚ Třebařov – výkresy A.3. + A.Z.3. + A.R.3. 
OÚ Krasíkov – výkresy A.3. + A.Z.3. + A.R.3. 
OÚ Tatenice – výkresy A.3. + A.Z.3. + A.R.3. + A.4. + A.Z.4. + A.R.4. 

 
 
 
 Otisk úředního razítka 

  Ing. Josef Hejduk 
   vedoucí odboru 

Ing. Jana Hroudová 
     v zastoupení 
Obdrží: 
Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice – DS + na doručenku. 
Úřad městyse Horní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Sázava, Sázava 2, 563 01 Lanškroun – DS + na doručenku. 
Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek 3, 563 01 Lanškroun – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Rychnov na Moravě 63, 569 34 Rychnov na Moravě – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Třebařov, Třebařov 44, 569 33 Třebařov – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Krasíkov, Krasíkov 64, 563 01 Lanškroun – DS + na doručenku. 
Obecní úřad Tatenice, Tatenice 86, 561 31 Tatenice – DS + na doručenku. 
 

Na vědomí: 
MěÚ Lanškroun, vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun 
MěÚ Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun 
MěÚ Moravská Třebová, vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
OÚ Výprachtice, stavební úřad, Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice 
ÚM Dolní Čermná, stavební úřad, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná 
OÚ Tatenice, stavební úřad, Tatenice 86, 561 31 Tatenice 
Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 601 75 Brno 
 

Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou 
vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů: 
 

- na úřední desce krajského úřadu rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Výprachtice 
- na úřední desce Úřadu městyse v městysi Horní Čermné 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Albrechtice 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Sázava 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Žichlínek 
- na úřední desce Městského úřadu ve městě Lanškrouně 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Rychnov na Moravě 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Třebařov 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Krasíkov 
- na úřední desce Obecního úřadu v obci Tatenice 
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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). 
 

Dotčené obecní úřady vyzýváme, aby návrh opatření obecné povahy vyvěsili na svou 
úřední desku po dobu 15 dnů, vyznačili datum vyvěšení a sejmutí a vrátili krajskému úřadu.  
 
 
 
vyvěšeno na úřední desce dne: sejmuto dne: 
(bude vyvěšeno 15 dní) 
 
 
 razítko, podpis 
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