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Povodí Moravy, s. p.
tel.: 585 508 405
Dřevařská 11
fax: 585 508 424
601 75 Brno
e-mail: j.nemeckova@kr-olomoucky.cz
IČ: 70890013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
3. ZMĚNA STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
významného vodního toku Morava v km 276,540 – 296,255 (dle TPE 289,520 –
309,147) – aktualizace v k.ú. Chromeč, Postřelmov, Leština u Zábřeha, tj. od
soutoku s Moravskou Sázavou po obec Olšany
(původně stanoveno ř.km. 212,850 – 309,147, 1. změnou přestaničeno na
199,958 – 296,255, 2. změnou omezen rozsah záplavy v k.ú. Zvole u Zábřeha,
Leština u Zábřeha, Lesnice, Postřelmov, Sudkov, Bohumín nad Moravou,
Klášterec, Olšany, Bartoňov a Ruda nad Moravou).
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
KÚOK), jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107
písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen
vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových
území
mění stanovení
záplavového území vodního toku Morava na základě žádosti správce toku: Povodí
Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 (dále jen Povodí Moravy).
Ve stanoveném záplavovém území bude změněno následující:
1. Třetí změna záplavového území významného vodního toku Morava spočívá
v omezení rozsahu záplavy v níže uvedených katastrálních územích, a to
z důvodu dokončení realizace protipovodňových opatření – stavby ochranných
hrází.
2. Změna se týká následujících katastrálních území: Chromeč, Postřelmov
a Leština u Zábřeha.
Záplavové území je ve výše uvedených katastrálních územích aktualizováno
z důvodu dokončení realizace protipovodňových opatření – stavby ochranných hrází.
Rozsah záplavového území se tedy touto změnou zmenší.
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Kromě výše uvedených změn však zůstává původní stanovení záplavového
území
v platnosti,
jedná
se
o
rozhodnutí
KÚOK
pod
č.j.:
KUOK/6388/04/OŽPZ/339 ze dne 17.09.2004, ve znění 1. změny stanovení
záplavového území pod č.j.: KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005 a 2.
změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 33030/2006 ze dne
23.03.2006.
3. změna stanovení záplavového území se stanovuje v rozsahu návrhu. Mapové
podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednávání
této věci byly změněny pouze v rozsahu záplavového území v k.ú. Chromeč. Změny
byly zakresleny v mapě C.1.4. aktualizace 01/2010.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle
ust. § 172 správního řádu, KÚOK v souladu s ust. § 25 správního řádu oznamuje 3.
změnu stanovení záplavového území vodního toku Morava v km 276,540 – 296,255
(dle TPE 289,520 – 309,147) – aktualizace v k.ú. Chromeč, Postřelmov, Leština u
Zábřeha veřejnou vyhláškou.
Odůvodnění opatření obecné povahy:
Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně
určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Návrh na změnu stanovení záplavového území vodního toku Morava v km 276,540 –
296,255 (dle TPE 289,520 – 309,147) – aktualizace v k.ú. Chromeč, Postřelmov,
Leština u Zábřeha, v souladu s vyhláškou vypracoval v roce 2010 útvar
hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p., na základě provedených protipovodňových
opatření – realizovaných ochranných hrázích.
Dne 21.01.2010 obdržel KÚOK žádost Povodí Moravy o stanovení záplavového
území vodního toku Morava v km 276,540 – 296,255 (dle TPE 289,520 – 309,147) –
aktualizace v k.ú. Chromeč, Postřelmov, Leština u Zábřeha. Dne 26.01.2010 KÚOK
veřejnou vyhláškou oznámil projednávání podkladů pro 3. změnu stanovení
záplavového území vodního toku Morava v km 276,540 – 296,255 (dle TPE 289,520
– 309,147) – aktualizace v k.ú. Chromeč, Postřelmov, Leština u Zábřeha.
Ve stanovené lhůtě, 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy,
byla KÚOK doručena připomínka Obecního úřadu Chromeč:
-

-

na zaslaných mapových podkladech není zakreslena pravobřežní hráz jižně od
silnice I./11, která byla dobudována po povodních 1997. Dle našeho názoru tato
hráz rozliv Q100 také ovlivňuje,
na zaslaných mapových podkladech rovněž není zakreslena ochranná betonová
hráz na severovýchodní straně obce, dobudovaná v rámci protipovodňových
zařízení na konci roku 2006. Dle našeho názoru rozliv Q100 zasahuje až po tuto
hráz,
v rámci stavby protipovodňových zařízení, která byla ukončena v roce 2006, bylo
provedeno přeložení části stávající pravobřežní hráze Bohutín Chromeč v úseku
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-

o délce cca 250 m na jejím konci přilehlém k silnici I./11. Na zaslaných mapových
podkladech je tato hráz v původní poloze, nikoliv v poloze nyní existující. V tomto
přeloženém úseku bylo rovněž provedeno přílivové místo pro řízený přeliv hráze
do oblasti severně nad silnicí I./11,
po konzultaci s pamětníky, zejména povodně v roce 1997, ale i povodní dřívější,
a se zapracováním vlivu existujících protipovodňových zařízení, jsme si dovolili na
příslušné části mapy vyznačit novou hranici rozlivu Q100, která dle našeho názoru
nejlépe odpovídá skutečnosti.

Na základě podaných připomínek KÚOK návrh Povodí Moravy, s.p. vrátil dne
24.03.2010 k případné úpravě. Doplněný návrh KÚOK obdržel dne 03.05.2010.
Navrhovatel na základě výše uvedených připomínek upravil rozsah záplavového
území v k.ú. Chromeč. Změny byly zakresleny v mapě C.1.4. aktualizace 01/2010.
Námitkám Obce Chromeč bylo touto změnou vyhověno.
KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou
skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách
tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat
svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním
úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře
minimalizovat.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne:……………

Sejmuto dne:………….
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Podpis (razítko): ……………

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
2. Obec Chromeč, Chromeč 71, 789 01 Zábřeh + úřední deska (1x vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
odbor životního prostředí a zemědělství) – 2x
3. Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov + úřední deska
(1x vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) – 2x
4. Obec Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština + úřední deska (1x vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
odbor životního prostředí a zemědělství) - 2x
Doporučeně:
5. Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
6. Městský úřad Šumperk, odbor výstavby - stavební úřad, Nám. Míru 1, 787 93
Šumperk
7. Městský úřad Zábřeh, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 6, 789 01
Zábřeh
8. Městský úřad Zábřeh, stavební úřad, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
Na vědomí:
9. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
+ úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
10. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde
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