MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

S MUMT 17308/2021-OŽP 11
MUMT 18321/2021
Bc. Veronika Cápalová
461 353 043
461 353 074
vcapalova@mtrebova.cz
11.06.2020

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX.:
E-MAIL:
DATUM:

OZNÁMENÍ
NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Státní podnik
Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel") dne 03.06.2021 podal návrh na stanovení
Záplavového území Třebařovského potoka km 0,000 – 5,442
včetně vymezení aktivní zóny v rozsahu zakresleném na přiložené mapě (viz příloha č. 1 AZZU_Třebařovský - Záplavové území Třebařovského potoka) v místě:
Pardubický

Název kraje
Název obce
Název a identifikátor katastrálního území
Číselný identifikátor dotčeného vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Označení vodního útvaru povrchových vod
Správce dotčeného vodního toku
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y
určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)

Třebařov
Třebařov [769355]
Staré Město u Moravské Třebové [754480]
IDVT 10194362
4 - 10 - 02 - 0252
MOV_0270 Moravská Sázava od toku
Ostrovský potok po ústí do toku Morava
Povodí Moravy, s.p., Brno, závod Horní
Morava. provoz Šumperk
začátek úseku: 1093763.27; 584193.23
konec úseku: 1089397.65; 584100.1

Záplavové území bude stanoveno formou opatření obecné povahy podle § 66 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a
podle § 171 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).
Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.
c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 172
odst. 1 správního řádu předkládá návrh opatření obecné povahy, kterým bude stanoven rozsah
záplavového území Třebařovského potoka km 0,000 – 5,442 včetně vymezení aktivní zóny.
Vodoprávní úřad určuje lhůtu do
12.07.2021,
ve které mohou dotčené osoby k návrhu opatření podat své připomínky nebo námitky. Správní orgán je
podle § 172 odst. 4 správního řádu povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
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Návrh opatření obecné povahy se týká všech rozsahem záplavového území dotčených vlastníků pozemků
a staveb ve správním území obcí: Třebařov a Staré Město. Do podkladů návrhu je možné nahlížet
v kanceláři vodoprávního úřadu v budově Městského úřadu v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2,
v úředních dnech pondělí a středa 8:00 – 11:30 h., 12:30 – 15:00 h., případně po předchozí domluvě i
v jiné dny.
Pro návrh záplavového území byla použita studie s cílem stanovení rozsahu území pro povodeň Q5, Q20,
Q100 pomocí matematického modelu, umožňujícího výpočet průběhu hladin pro jednotlivé N-leté
průtoky.
Celková charakteristika povodí:
▫ Povodí toku Třebařovského potoka má plochu celkem 16,07 km2.
▫ Celková délka toku je 9,173 km.
▫ Třebařovský potok je pravostranným přítokem Moravské Sázavy.
▫ Třebařovský potok má charakter převážně upraveného toku. Mimo zástavbu je tokem
neupraveným.
▫ Pramení ve výšce cca 580 m n. m. u obce Petrušov v okrese Svitavy.
▫ Protéká v horní části toku lesními, lučními a pozemky, před obcí Třebařov ústí do vodního díla
Třebařov, ze kterého pokračuje dál podél silnice II. třídy, přes obec Třebařov směrem k zaústění
do Moravské Sázavy.
▫ Tok je orientován z východu na západ, nad vodním dílem se stáčí k severu.
▫ Do Třebařovského potoka ústí několik menších a větších pravobřežních a levobřežních přítoků.
▫ Třebařovský potok protéká katastrem Staré Město u Moravské Třebové a Třebařov.
Záplavové území je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
Poučení:
Oznámení návrhu opatření obecné povahy je současně výzva pro všechny dotčené osoby, aby k návrhu
opatření podávaly připomínky nebo námitky.
Nechá-li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc. Každý je
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Každý, kdo činí úkony jménem
právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit
úkony jen jedna osoba.

otisk razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová
Poplatek:
Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
nevyměřuje.
Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111
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Rozdělovník:
žadatel (dodejka)
1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
ostatní (dodejky)
2. Obec Staré Město, IDDS: 46va5ez
sídlo: Staré Město č.p. 145, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
3. Obec Třebařov, IDDS: ijtbuc7
sídlo: Třebařov č.p. 44, 569 33 Třebařov
na vědomí (interně)
4. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
Město, 571 01 Moravská Třebová 1
5. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
6. Městský úřad Moravská Třebová, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01
Moravská Třebová 1
obdrží k vyvěšení (interně)
Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská
Třebová a Obecní úřady obce Třebařov a obce Staré Město se tímto žádají o:
1. vyvěšení tohoto dokumentu s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí (den
vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
3. zaslání potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám.
T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.
Vyvěšeno dne: ..........................

Sejmuto dne: ..........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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