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STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
významného vodního toku Brodečka v úseku km 0,000 – 15,035
od zaústění do Hané ( km 0,000 ) nad obec Otaslavice – hranice Vojenského újezdu
Březina ( km 15,035 ) v následujících katastrálních územích : Němčice nad Hanou,
Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Hradčany, Kobeřice, Brodek u Prostějova,
Otaslavice, ČHP : 4-12-02-055, 4-12-02-053, 4-12-02-052, 4-12-02-051, 4-12-02050, 4-12-02-049.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen KÚOK), jako věcně a místně 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 a §§
172, 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhláška),
na základě návrhu správce toku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, PSČ 601 75,
IČ : 70890013 ze dne 18. 2. 2010
stanovuje
I.

záplavové území podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a § 4 odst. 2
vyhlášky pro rozliv Q100, Q20 a Q5 pro vodní tok Brodečka v km 0,000 – 13,050
od zaústění do Hané nad obec Otaslavice po hranici Vojenského újezdu
Březina ve výše uvedených katastrálních územích,
II. aktivní zónu záplavového území podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního
zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky pro vodní tok Brodečka v km 0,000 – 13,050 od
zaústění do Hané nad obec Otaslavice po hranici Vojenského újezdu Březina,
která je tvořena rozlivem dvacetileté vody ( Q20). Kde k rozlivu dvacetileté vody
nedochází, považuje se za aktivní zónu koryto vodního toku (viz. mapové
podklady).

Záplavové území včetně aktivní zóny se stanovuje v rozsahu studie „Záplavové
území toku Brodečka km 0,000 – 15,035, Olomoucký kraj“ zpracované v prosinci
2009 pod zakázkovým číslem S-2009/005 útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy,
s. p., jejíž součástí jsou mapové podklady v měřítku 1 : 10 000.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle
ustanovení § 172 správního řádu, KÚOK v souladu s ustanovením § 25 správního
řádu oznamuje stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území
vodního toku Brodečka veřejnou vyhláškou.
Tímto opatřením se ruší „Stanovení zátopového území řeky Brodečky v km 0,000 –
15,100 č. j. : ŽP-VH 1050/2000-Do-235 ze dne 10. 5. 2000, vydané Okresním
úřadem Prostějov, RŽP.
Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky :
1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,
zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení §
17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se
správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné
hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit
odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových
hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např.
komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na
průtok větších vod než je Q100.
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí
chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění
pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno :
a. těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a
provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b. skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c. zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d. zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
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Odůvodnění
Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně
určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle
ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných
plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších
územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Návrh na stanovení záplavového území vodního toku Brodečka v souladu
s vyhláškou vypracoval v prosinci 2009 útvar hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p.
pod zakázkovým číslem S-2009/005. Výpočet průběhu hladin byl proveden
výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11,
vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojrozměrného
proudění v toku a inundacích. Nedílnou součástí tohoto opatření vodoprávního úřadu
je dokumentace, která je tvořena průvodní zprávou, mapovými listy v měřítku
1 : 10 000 kopírujícími rozdělení vodního toku podle říčních kilometrů se zákresem
záplavového území při rozlivu pětileté, dvacetileté a stoleté vody (2 ks), se zákresem
situace aktivních zón (2 ks) a se zákresem situace povodňového nebezpečí (2 ks)
včetně mapy rizika (2 ks). Dále obsahuje Generel protipovodňových opatření – plán
pro zvládání povodňových rizik v měřítku 1 : 50 000, podélný profil toku (3 ks) a
příčné profily (8 ks).
Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón byl KÚOK
předložen dne 18. 2. 2010. Dne 10. 3. 2010 KÚOK veřejnou vyhláškou oznámil
projednávání podkladů pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní
zóny vodního toku Brodečka v km 0,000 – 15,035.
Na základě výše uvedeného oznámení obdržel KÚOK vyjádření Újezdního úřadu
Vojenského újezdu Březina č.j. : 2-4/2010-1493 ze dne 30. března 2010, který
upozorňuje na chybné určení katastrálního území u vodních nádrží Myslejovická
přehrada a Hrubá louka – R 13, kde správné katastrální území je Pulkava 991899.
Chybné katastrální území bude v průvodní zprávě v kapitole 1. 5. – nádrže
zpracovatelem opraveno.
Na základě výsledků projednání se záplavové území včetně vymezení aktivní zóny
stanovuje v rozsahu návrhu. Mapové podklady, které dotčené obce obdržely
v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly měněny.
Vodoprávní úřad 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
nejmenší míře minimalizovat.
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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 …………

Podpis (razítko) : …………

Obdrží :
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou +
úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
2. Obec Víceměřice, Víceměčice 26, 798 26 Nezamyslice u Prostějova + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
3. Obec Doloplazy, Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice u Prostějova + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
4. Obec Dobromilice, Dobromilice 6, 798 25 Dobromilice + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
5. Obec Hradčany-Kobeřice, Hradčany 14, 798 07 Brodek u Prostějova + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
6. Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
7. Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
Odbor životního prostředí a zemědělství)
8. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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Doporučeně:
9. Městský úřad Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad
Hanou - Odbor stavební, životního prostředí a investic+mapové podklady
10. Městský úřad Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí+mapové podklady
11. Městský úřad Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad+mapové podklady

Na vědomí :
12. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, ul. Dědická 29 a, 682 01 Vyškov
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje –
zde+mapové podklady
14. ZVHS, Olivetského 20, 796 01 Prostějov
15. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství –
zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
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