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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku
Ludina v km 0,000 – 12,665.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(dále KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní
zákon), ustanovení §§ 25, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále správní řád) a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových
území (dále vyhláška), na základě návrhu správce vodního toku Ludina - Lesy České
republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451
(dále také navrhovatel)
stanovuje
I.

v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a § 4 odst. 2 vyhlášky rozsah
záplavového území vodního toku Ludina v říčním km 0,000 – 12,665 v k. ú.
Hranice, Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice. Číslo
hydrologického pořadí: 4-11-02-034, 4-11-02-036.
Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou
jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q5,
Q20 a Q100) v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Veličky
a Ludiny (výkresy A.1, duben 2012 a A.2, květen 2011; M 1: 10 000; vypracoval:
Povodí Moravy, s. p., Brno).

II. v souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky aktivní zónu
záplavového území pro vodní tok Ludina v říčním km 0,000 – 12,665 v k. ú.
Hranice, Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice, ČHP: 4-1102-034, 4-11-02-036.
Aktivní zóna záplavového území se stanovuje v rozsahu mapových podkladů –
situace záplavového území Veličky a Ludiny (výkresy A.Z.1 a A.Z.2; M 1: 10 000;
vypracoval: Povodí Moravy, s. p., Brno, únor 2012).

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. Lesy České Republiky, s. p. 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 záplavových 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. 97/1996 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.
Odůvodnění:
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. Podle 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.
Dne 12. 1. 2012 obdržel KÚOK návrh správce vodního toku Ludina: Lesy České
Republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451,
č. j.: LCR957/000279/2012, na stanovení záplavového území na vodním toku Ludina
v úseku km 0,000 – 8,433 km a stanovení aktivní zóny záplavového území pro tento
tok vycházející zhruba z rozsahu povodně při Q20, v katastrálních územích Hranice,
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Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice.
Návrh na stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území byl
v souladu s vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovování záplavových území, v platném znění a v souladu s návrhem Metodiky
MZe ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového území“ zpracován útvarem
hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p., se sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČ: 70890013 (dále zpracovatel). Při zpracování návrhu byly použity tyto podklady:
technicko-provozní evidence toku Ludina; hydrologické údaje ČHMÚ; základní mapy
zájmového území M 1: 10 000; geodetické zaměření toku Ludina; poznatky
z místního šetření a fotodokumentace. Průběh hladin pro jednotlivé průtoky byl
proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění v korytě pomocí
programu MIKE 11. Kalibrace modelu byla provedena na měrnou křivku limnigrafu
Hranice.
Dne 20. 1. 2012 KÚOK pod č. j.: KUOK 7214/2012 zveřejnil veřejnou vyhláškou
návrh opatření obecné povahy pro stanovení záplavového území vodního toku
Ludina včetně stanovení aktivní zóny (dále OOP). Současně vyzval v souladu s
ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu
OOP podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu OOP.
Dne 27. 1. 2012 obdržel KÚOK od navrhovatele novou žádost o stanovení
záplavového území a aktivní zóny záplavového území pro vodní tok Ludina v novém
rozsahu, č. j.: LCR957/000560/2012. Navrhovatel uvádí, že v první žádosti č. j.:
LCR957/000279/2012 došlo k chybnému vymezení kilometráže toku Ludiny. V nové
žádosti je požadováno o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového
území pro vodní tok Ludina v rozsahu 0,000 – 12,665 km.
Dne 1. 2. 2012 KÚOK pod č. j.: KUOK 11291/2012 zveřejnil veřejnou vyhláškou
návrh OOP pro stanovení záplavového území vodního toku Ludina včetně stanovení
aktivní zóny v novém rozsahu, tedy 0,000 – 12,665 km. Současně vyzval v souladu s
ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu
OOP podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu OOP.
Návrh OOP byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů ve všech dotčených
obcích a na úřední desce KÚOK.
K návrhu OOP obdržel KÚOK dne 14. 2. 2012 připomínky města Hranice kde
byl ze strany města vysloven nesouhlas s návrhem aktivní zóny záplavového území
vodního toku Ludina v zastavěné části města Hranice, a to v lokalitě: ulice
Komenského, po směru toku pravý břeh, říční km 0,9735 – 0,3150 (od budovy
Wellartova dvora popisné č. 286, přes budovu společnosti Krok popisné č. 421 až po
silnici I. tř 1/35 Hranice – Valašské Meziříčí. Dále pro lokalitu: ulice Komenského, po
směru toku levý břeh, říční km 0,9735 – 0,3150 (od RD popisné č. 286, přes
pozemek parcel č. 2603 parkoviště u Letního kina až po silnici I. tř 1/35 Hranice –
Valašské Meziříčí. Město Hranice dále trvá na ponechání aktivní zóny záplavového
území vodního toku Ludina v lokalitě ulice Komenského v zastavěné části města
Hranice pouze na koryto toku a přilehlé komunikace. Město také nesouhlasí
s návrhem aktivní zóny záplavového území v průmyslové části města, konkrétně
lokalita: ulice Tovární, pravý břeh, říční km cca 3,7600 – bývalé koryto toku Ludina
před vstupním areálem bývalé Sigmy II a vstupním areálem společnosti SSI Schäfer.
Město Hranice požaduje odstranění nesouladu v jednotlivých mapových podkladech
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pro vodní toky Velička a Ludina. Závěrem město Hranice požaduje nevydání OOP,
kterým se stanoví záplavové území a aktivní zóna záplavového území pro vodní tok
Ludina do doby písemného souhlasu města Hranice s aktivní zónou záplavového
území na toku Ludina v Hranicích.
Tyto připomínky zaslal KÚOK navrhovateli a zpracovateli záplavového území
dne 16. 2. 2012 přípisem č. j.: KUOK 17122/2012. Dne 20. 2. 2012 obdržel KÚOK od
zpracovatele vypořádání připomínek města Hranice v tomto rozsahu; přípis č. j.:
PM008661/2012-210/Jel:
1. K připomínce: Nesouhlas s návrhem aktivní zóny v zastavěné části města
Hranice – lokalita ul. Komenského km 0,9735 – 0,3150.
Koryto Ludiny není v tomto úseku kapacitní, 5-ti letá povodeň se již začíná
místy rozlévat z koryta. Dle příčných profilů jsou hloubky vody v inundaci podél
toku při stoleté povodni větší než 1 m, inundace podél toku je průtočná. To
znamená, že se jedná o aktivní zónu. Z aktivní zóny jsme vyloučili stávající
objekty, volné plochy spadají do aktivní zóny. Parkoviště u Letního kina je
z aktivní zóny vyjmuto.
2. K připomínce: Ponechat aktivní zónu záplavového území v lokalitě ul.
Komenského pouze pro koryto a přilehlé komunikace.
Viz. připomínka č. 1.
3. K připomínce: Nesouhlas
v průmyslové části města.

s návrhem

aktivní

zóny

záplavového

území

Aktivní zóna byla nad zaklenutou částí v průmyslovém areálu zrušena. Je třeba
si uvědomit, že kapacita zaklenutí je nedostatečná, 5-ti letá povodeň již může
zaplavovat průmyslový areál. Při 20-ti leté povodni již voda areálem protéká.
Zpracovatel spolu s písemným vypořádáním připomínek města Hranice zaslal
aktualizované mapové podklady se zapracovanými připomínkami s datem
aktualizace únor 2012.
Dne 21. 2. 2012 obdržel KÚOK k návrhu OOP připomínky společnosti
SSI Shäfer s.r.o., se sídlem: Tovární 325, 753 01 Hranice, IČ: 61060755. Ve svém
dopise společnost uvádí, že na ploše, které jde přibližně vymezit parcelním č. 906/18
k. ú. Hranice, se povodeň v roce 2009 nevyskytovala a v terénu se toto území
nachází výše. Z tohoto důvodu žádá o úpravu hranice záplavového území v areálu
společnosti.
Tuto připomínku zaslal KÚOK navrhovateli a zpracovateli dne 22. 2. 2012
přípisem č. j.: KUOK 19107/2012. Dne 26. 4. 2012 obdržel KÚOK od zpracovatele
vypořádání připomínek společnosti SSI Shäfer s.r.o. v tomto rozsahu; přípis č. j.:
PM010762/2012-210/Jel:
-

zpracovatel na základě této připomínky přistoupil na opravu rozsahu rozlivu 5ti a 20-ti leté povodně. Rozliv Q100 je ponechán v původním rozsahu. N-letost
povodně na Ludině v roce 2009 nebyla přímo Českým hydrometeorologickým
ústavem vyhodnocena, ale z vyhodnocení povodně na Veličce v úrovni 20 –
50-ti leté povodně, lze usuzovat, že ani na Ludině nebyla stoletá povodeň.
Z našeho zaměření maximálních dosažených hladin při povodni na Ludině
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rovněž vyplývá, že povodeň byla cca 20 – 50-ti letá. V areálu společnosti je
tedy ponechán v platnosti stávající návrh záplavového území pro Q100 i aktivní
zónu.
Zpracovatel zaslal spolu s výše uvedeným vyjádřením nové aktualizované
mapové podklady s datem aktualizace duben 2012.
Po vyhodnocení podaných připomínek a obdržených vypořádání ze strany
zpracovatele přistoupil KÚOK ke stanovení záplavového území včetně vymezení
aktivní zóny pro vodní tok Ludina dle požadavku navrhovatele. KÚOK přezkoumal
předložený návrh a zjistil, že 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. 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 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. Pro stavby
ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou
zhoršit průběh povodně, zpracovávají jejich vlastníci dle ust. § 71 odst. 4
vodního zákona pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem
obce povodňové plány.
Stanovené záplavové území vodního toku Ludina 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 vodního toku Ludina je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce
vodního toku a správce povodí.
KÚOK zabezpečí v souladu s ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona
zpřístupnění dokumentace záplavového území vodního toku Ludina a předá jednu
kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.
KÚOK žádá dotčené obce o vyvěšení tohoto OOP na místě k tomu
určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o
zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude OOP vyvěšeno
na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
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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
Otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne……………

vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Přílohy:
- situace záplavového území VT Ludina M 1:10 000 – aktualizace únor a duben
2012

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
2. Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední
desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
OŽPZ)
3. Obec Olšovec, Olšovec 80, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po
dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, OŽPZ)
4. Obec Střítež nad Ludinou, Střítež n.L. 122, 753 63 Střítež n.L. (1x vyvěsit na
úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK, OŽPZ)
5. Obec Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední
desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
OŽPZ)
6. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren
781, 755 01 Vsetín
Doporučeně:
1. Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí
2. Městský úřad Hranice, Stavební úřad
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Na vědomí:
1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství –
zde
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
3. Povodí Moravy, s. p., Útvar hydroinformatiky a geodetických informací,
Dřevařská 11, 601 75
4. Ministerstvo životního prostředí, oddělení ochrany před povodněmi, Vršovická
65, 100 10 Praha 10
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