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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

___________________________________________________________________
Č.j.: KUOK 63061/2012
V Olomouci dne 17. 7. 2012
Sp. zn.: KÚOK/42900/2012/OŽPZ/7206/2
Sp. a skart. znak: 230.15-A/20
Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek
Povodí Moravy, s. p.
tel.: 585/508 643
Dřevařská 11
fax: 585/508 424
601 75 Brno
e-mail: a.juranek@kr-olomoucky.cz
IČ: 70890013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území významného vodního toku Mírovka v km 0,000 –
21,667 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Mírovka
v km 9,659 – 9,807.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 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 významného vodního toku Mírovka a správce
povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ : 70890013 ze dne
11. 5. 2012
mění stanovení
záplavového území významného vodního toku Mírovka v km 0,000 – 21,667, resp.
aktualizuje záplavové území a aktivní zónu vodního toku Mírovka v km 9,659 – 9,807
v k. ú. Mírovský Grunt v souladu s ust. § 66 vodního zákona.
Změna spočívá ve vyjmutí tří malých vodních nádrží ze záplavového území a aktivní
zóny významného vodního toku Mírovka mezi profily č. PF 153 – 155, břeh pravý,
k. ú. Mírovský Grunt, které byly vybudovány v letech 2009 – 2010, jejichž hráze jsou
nad úrovní stoleté povodně.
Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 56661/2010 ze dne 26. 7. 2010, kterým KÚOK
stanovil záplavové území a aktivní zónu významného vodního toku Mírovka v km
0,000 – 21,667, zůstává kromě výše uvedené změny dále v platnosti.
Odůvodnění:
Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Mírovka
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v km 0,000 – 21,667 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku
Mírovka v km 9,659 – 9,807 v k. ú. Mírovský Grunt vypracovalo Povodí Moravy, s.p.,
Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v květnu 2012.
Jedná se o vyjmutí tří malých vodních nádrží ze záplavového území a aktivní zóny
významného vodního toku Mírovka mezi profily č. PF 153 – 155, břeh pravý, k. ú.
Mírovský Grunt, které byly vybudovány v letech 2009 – 2010, jejichž hráze jsou nad
úrovní stoleté povodně.
Záplavové území významného vodního toku Mírovka včetně vymezení aktivní zóny
bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy ze dne 26. 7. 2010 č.j.: KUOK
56661/2010.
KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Mírovka,
resp. jeho změně, postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se
mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přechodná
ustanovení – odst. 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních
právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7
vodního zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního záplavového území
stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově
stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována
s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem
na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto
stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.
V případě nově plánované výstavby větších 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, které by
ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q100.
KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení
v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem
věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce
s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost
zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají
všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území
nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Mírovka, resp. jeho
změna je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí
být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací
dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Stanovené záplavové území významného vodního toku Mírovka, resp. jeho
změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce
povodí.
Návrh na aktualizaci záplavového území a aktivní zóny významného vodního
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toku Mírovka v km 9,659 – 9,807 byl KÚOK předložen dne 11. 5. 2012. Dne 28. 5.
2012 KÚOK pod č.j.: KUOK 47597/2012 veřejnou vyhláškou oznámil projednávání
podkladů pro aktualizaci záplavového území a aktivní zóny významného vodního
toku Mírovka v km 9,659 – 9,807. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce po
dobu 15-ti dnů ve všech dotčených obcích.
V průběhu projednávání podkladů pro aktualizaci záplavového území a aktivní
zóny významného vodního toku Mírovka v km 9,659 – 9,807 neobdržel KÚOK ve
stanoveném termínu žádné připomínky.
Na základě výsledků projednání a toho, že předmětný záměr není v rozporu s
vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné
zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena
bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK žadateli a změnil (aktualizoval) záplavové
území významného vodního toku Mírovka v rozsahu předloženého návrhu. Mapové
podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této
věci nebyly měněny, proto jim nebudou znovu zasílány.
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 největší
míře minimalizovat.
KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění
dokumentace záplavového území významného vodního toku Mírovka a předá jednu
kopii dokumentace Ministerstvu životního prosředí České republiky.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy
lze posoudit v přezkumném řízení.

Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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. Obec Mírov, Mírov 47, 789 53 Mírov + 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)
2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Doporučeně:
1. Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice – Odbor životního
prostředí
2. Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice – Stavební úřad
Na vědomí:
1. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde
3. 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)
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