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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615 a drobných vodních toků Šumice,
Stouska, Zlatá stružka a Deštná
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 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 jen „vodní
zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 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
Blata a správce povodí: Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75
Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 18. 2. 2014
I.

stanovuje

v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. vyhlášky rozsah
záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku
Blata v km 0,000 – 41,615 a drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá
stružka a Deštná, a to v rozsahu dle mapových podkladů – situace záplavového
území (výkresy A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 a A.6, datum zpracování 2014, číslo zakázky
S-2012/013), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Číslo hydrologického
pořadí: 4-12-01-0020, 4-12-01-0040, 4-12-01-0100, 4-12-01-0140, 4-12-01-0160, 412-01-0201, 4-12-01-0202, 4-12-01-0221, 4-12-01-0223, 4-12-01-0241, 4-12-010243.
Záplavové území významného vodního toku Blata uvedeného v příloze
č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
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vodních toků (dále jen „vyhláška Mze“), pod pořadovým číslem 698, 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 vyznačeném
v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných
mapách v měřítku 1:10 000). Současně se stanovuje záplavové území přítoků
(drobných vodních toků) Šumice, Stouska, Zlatá stružka a Deštná.
II.

vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky aktivní zónu
záplavového území významného vodního toku Blata na území Olomouckého kraje
v úseku říční kilometr 0,000 – 41,615 a drobných vodních toků Šumice, Stouska,
Zlatá stružka a Deštná, a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivní zóny
záplavového území (výkresy A.Z.1, A.Z.2, A.Z.3, A.Z.4, A.Z.5 a A.Z.6, datum
zpracování 2014, číslo zakázky S-2012/013) v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou
součástí tohoto opatření.
III. 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 ust. § 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 umisťovat, 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; to neplatí pro údržbu staveb
(údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav
tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její
uživatelnost) a stavební úpravy (za stavební úpravy lze poté považovat změny
dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, tedy úpravu,
při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební
úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění
přístaveb, kterými se stavba půdorysně rozšiřuje – ust. § 2 odst. 5 písm. b)
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stavebního zákona a nástaveb – ust. § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona.),
pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
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,
a) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
b) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
c) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
6. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového
území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné
i stavby cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která
minimalizují její vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci
stavebního řízení.
Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno
pro následující úseky:
významný vodní tok Blata v km 0,000 – 41,615 v katastrálním území: Vilémov
u Litovle, Cakov, Senice na Hané, Senička, Těšetice u Olomouce, Vojnice
u Olomouce, Ústín, Luběnice, Lutín, Třebčín, Bystročice, Žerůvky, Hněvotín,
Charváty, Dub nad Moravou, Věrovany, Loučany na Hané, Blatec, Olšany
u Prostějova, Hablov, Vrbátky, Dubany na Hané, Štětovice, Hrdibořice, Biskupice
na Hané, Klopotovice, Tovačov, Troubky nad Bečvou, Oplocany, Lobodice
a Uhřičice.
drobné vodní toky, které jsou přítoky významného vodního toku Blata:

Šumice (km 0,000 – 1,429) ve správě Lesy ČR, s. p., v k. ú: Těšetice
u Olomouce

Stouska (km 0,000 – 1,525) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú Ústín

Zlatá stružka (km 0,000 – 2,460) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú
Luběnice a Hněvotín

Deštná (v délce cca 3,178 km) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú
Třebčín a Lutín.
Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby,
na které bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací
informace před nabytím účinnosti opatření obecné povahy, jsou považovány
za stavby mimo aktivní zónu záplavového území.
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.
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Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Blata v km 0,000
– 41,615 včetně čtyř přítoků, a dále na vymezení aktivní zóny záplavového území
uvedených toků vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky
a geodetických informací v roce 2014 na základě nového geodetického zaměření
toku (z roku 2012) a aktuálních hydrologických podkladů od Českého
hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno. Záplavové území je zpracováno
od pramene Blaty poblíž obce Vilémov až k zaústění do Moravy pod Tovačovem
(pravostranný přítok). Současně je stanoveno záplavové území čtyř přítoků Blaty.
Jde o Šumici (pravostranný přítok), Stousku (levostranný přítok), Zlatou stružku
(pravostranný přítok) a Deštnou (levostranný přítok) v úsecích, které protékají
intravilány obcí a stanovení záplavového území včetně aktivní zóny je zde patřičné.
Průběh hladin pro průtoky pětileté, desetileté, dvacetileté a stoleté vody byl proveden
výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11.
Matematickým modelem je popsán průtok korytem Blaty včetně čtyř přítoků,
souvisejících inundací a veškerých objektů na toku. Směrodatné pro vymezení
aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění a dále směr proudění. Některé
plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny z důvodu ponechání volného
retenčního území podél toku pro možné odlehčení průtoků. Tento návrh byl KÚOK
doručen dne 18. 2. 2014. KÚOK po jeho prostudování zjistil, že kromě záplavového
území významného vodního toku Blata je požadováno stanovit i záplavové území
drobných vodních toků, které jsou jejími přítoky. Současně bylo zjištěno, že
správcem vodního toku Šumice jsou Lesy ČR, s. p., které by byly oprávněny žádat
stanovení záplavového území. Následně Povodí Moravy, s. p. dne 28. 5. 2014
doplnil svoji žádost o plnou moc Lesů ČR, s. p. k zastupování ve věci stanovení
záplavového území drobného vodního toku Šumice. KÚOK doplňující žádost
posoudil a došel k názoru, že převezme celou věc a vydá opatření obecné povahy
významného vodního toku Blata společně se čtyřmi drobnými vodními toky Šumice,
Stouska, Zlatá stružka a Deštná v úsecích dle návrhu Povodí Moravy, s. p.
KÚOK vydal dne 6. 6. 2014 usnesení pod č. j.: KUOK 19951/2014, jímž rozhodl
o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy – stanovení záplavového území
drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá stružka a Deštná a rozhodnutí v této
věci místo Magistrátu města Olomouce, který by byl kompetenčně příslušným
vodoprávním úřadem pro stanovení záplavového území drobných vodních toků. Toto
usnesení nabylo právní moci dne 25. 6. 2014.
Dne 30. 6. 2014 KÚOK pod č. j.: KUOK 55167/2014 oznámil veřejnou vyhláškou
projednávání podkladů pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní
zóny. Toto oznámení bylo vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách všech
dotčených obcí.
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, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno.
Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1
a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což
je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů. 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
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přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry.
Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové
poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q100.
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. října
2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro tok Blata
mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika. Je rovněž proveden
výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového nebezpečí a povodňového
rizika byly zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně Q5, Q20, Q100 a Q500.
Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a
jejich možných nepříznivých účinků. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových
rizik by měly být zahrnuty v územních a povodňových plánech.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Blata a jeho čtyř přítoků 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 Ministerstva pro místní rozvoj
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovené záplavové území je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce
vodního toku a správce povodí.
KÚOK výslovně upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení
v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem
věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu 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.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné
povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ust. § 115a odst. 3 vodního
zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové
území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5
správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodnění námitky.
V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy byly podány následující
připomínky, se kterými se navrhovatel vypořádal ve svém vyjádření pod zn.: PMO
40301/2014-210/Jel ze dne 22.10.2014 (KÚOK doručeno dne 27. 10. 2014)
následujícím způsobem:
1. JUDr. Dagmar Nováková, Olšany u Prostějova č. 178, 798 14
Olšany
u Prostějova – podání ze dne 7. 7. 2014:
Jako vlastník pozemku parc. č. 265 (zahrada) v k. ú. Olšany u Prostějova
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nesouhlasím se zařazením tohoto pozemku do aktivní zóny záplavového území
vodního toku Blata. Tento pozemek je reálně tvořen dvěma výškovými úrovněmi,
což umožňuje rozlišit dvě části pozemku. „Dolní“ část pozemku sloužící jako
užitková zahrada sousedí s řekou Blatou (i tato část se však nachází nad úrovní
obvyklé hladiny toku), „horní“ část předmětného pozemku pak tvoří dvůr
a předzahrádka přilehlého rodinného domu. Tato „horní“ část pozemku je přitom
(co do své výměry) výrazně větší (viz přloha č. 1 – červeně vyšrafovaná část)
a nachází se cca 1 m nad úrovní „dolní“ části pozemku a zároveň ve stejné
výškové úrovni jako přilehlá komunikace. Obě části daného pozemku jsou po celé
své hranici od sebe odděleny, a to zděnou zdí v zadní části pozemku (tj. na úrovni
dvora – viz příloha č. 2) a zděnou kamennou zídkou v přední části pozemku
(tj. na úrovni předzahrádky – viz příloha č. 3). Tyto dvě části pozemku byly ostatně
v minulosti samostatnými parcelami. Je nutno zdůraznit, že „horní“ část pozemku
nikdy nebyla zaplavena vodou z řeky, a to ani při největší povodni v roce 1997.
Považuji rovněž za důležité zmínit, že při případném vylití vody z koryta jsou
daleko ohroženější pole nacházející se na protilehlém břehu řeky, neboť tato jsou
úrovňově níže než můj pozemek (na těchto polích došlo k hlavnímu rozlivu právě
v roce 1997). S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že není
legitimní důvod k začlenění pozemku parc. č. 265 v k. ú. Olšany u Prostějova do
aktivní zóny záplavého území vodního toku Blata.
Připomínce vyhověno:
 hranice aktivní zóny je nově upravena podél výškového terénního zlomu
a zděné zdi. Jedná se o posun hranice aktivní zóny o cca 4 m v místě zděné zdi
oproti původnímu návrhu. Upravena jsou pouze data v digitální podobě,
v mapách měřítka 1:10 000 tato úprava není patrná. Záplavové území zůstává
beze změny, pozemek p. č. 265 je nadále ohrožen rozlivem 20-ti leté povodně.
Zděnou zeď s plechovými vraty nelze považovat za protipovodňovou stavbu,
která zabrání rozlivu. Tato zeď pouze může usměrnit proud vody, a tedy
můžeme ji považovat za hranici aktivní zóny.
2. Ing. Karel Schneider, SPEA Olomouc, s. r. o. – podání elektronickou poštou
ze dne 8. 7. 2014:
Dobrý den, mapku záplavového území říčky Blata jsme obdrželi dne 7. 7. 2014
e-mailem ze stavebního úřadu OÚ Lutín. Prosíme Vás o sdělení jak je zasaženo
k. ú. Vojnice u Olomouce, p. č. 212 a 412 kde stojí prefabrikovaná hala na obilí
vodou Q100. Parcely jsou ve vlastnictví Ing. Spurného, Hněvotín 36y. Hala má
rozměr 24,1 x 36,6 m a je situována od hasičské zbrojnice do zadní části pozemku
č. 212.
Připomínce vyhověno:
- na pozemku č. 212 v k. ú. Vojnice u Olomouce stojí prefabrikovaná hala
na obilí. Rozliv Q20 a Q100 zasahuje k polní cestě podél areálu. Dle
zpřesněného snímku dané lokality navrhovatel upravil hranici rozlivů Q20 a Q100
podél polní cesty. Jedná se o posun cca 5 m. Došlo k úpravě digitálních dat,
v mapách 1:10 000 není oprava hranice patrná. Ostatní se nemění.
3. Město Tovačov, Náměstí č. 12, 751 01 Tovačov – podání pod č.j.: METO
1085/2014 ze dne 16. 07. 2014:
Město Tovačov obdrželo dne 5. 7. 2014 veřejnou vyhláškou návrh opatření
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obecné povahy, Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615. K tomuto návrhu posíláme
tyto připomínky:
V listopadu roku 2010 schválilo město Tovačov nový územní plán (dále jen ÚP).
Důležitou otázkou při tvorbě územního plánu bylo zabezpečit vhodné rozvojové
plochy, které by sloužily pro bydlení nebo podnikání tak, aby docházelo k rozvoji
města Tovačova. Při pohledu na mapu je situace taková, že město Tovačov je
ze dvou stran ohraničeno vodními plochami, tj. rybníky (Hradecký, Křenovský
a Kolečko) a rozsáhlou plochou Tovačovských jezer (jižní část města). Výše
zmíněné území leží v aktivní zóně záplavového území řeky Moravy. Dalším
aspektem při tvorbě našeho ÚP bylo to, že jsme museli převzít z územního plánu
Olomouckého kraje, který je nadřazený našemu ÚP, návrh rychlostní komunikace
Olomouc – Kroměříž a přeložku komunikace II. třídy Přerov – Prostějov.
Tyto návrhy komunikací nám uzavírají město z jihozápadu a západu (stavby
těchto komunikací i jejich ochranná pásma zasahují do navržené aktivní zóny
Blaty – na to by měl reagovat Olomoucký kraj). Náš ÚP se musel přizpůsobit
plánovaným stavbám a podle toho také situovat výše zmíněné rozvojové plochy.
Plochy pro bydlení jsou navázány na stávající zástavbu a plochy pro podnikání
se umístily za navrhovanou komunikaci (v návaznosti na stávající objekty).
Přílohou vyjádření je část mapy platného územního plánu Města Tovačova,
do kterého je zakreslena navrhovaná aktivní zóna vodního toku Blata,
a ze kterého vyplývá, jakou část pozemků našeho ÚP zabírá.Jedná se o plochy:
 bydlení individuální – plochy BI-8 a BI-9
 smíšené obytné – plochy SO-4, SO-5, SO-6
 komerční zařízení – plochy OK-2 a OK-3
 tělovýchova a sport – plocha OS-5
 doprava silniční – plochy DS-5, DS-9, DS-7
 technická infrastruktura – TK-1
Vzhledem k podmínkám, které budou vymezeny v aktivní zóně (tj. v aktivní zóně
záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl … a dále…se nesmí zřizovat ploty, živé ploty a jiné překážky…)
by nebylo možno tyto pozemky využívat v souladu s územním plánem. Tímto Vás
žádáme o přehodnocení navrhované aktivní zóny záplavového území vodního
toku Blata a vyjmutí výše uvedených pozemků z této aktivní zóny.
Připomínce nebylo vyhověno:
- Tato připomínka byla zástupci Města Tovačova odeslána přímo navrhovateli,
tj. Povodí Moravy, s. p. Navrhovatel odpověděl samostatným přípisem
vydaným dne 28. 7. 2014 pod č. j.: PMO35847/2014-210/Jel, z nějž
mj. vyplývá:
- Pro plochy, které jsou územním plánem navrženy jako rozvojové, vychází
vysoké nebo střední riziko a je zde tedy navržena aktivní zóna. Hloubky vody
při stoleté povodni jsou 1 až 2 m. Povodňové ohrožení je z toku Splavská,
k rozlivům dochází již při pětileté povodni. V případě, že bude požadováno
z důvodu rozvoje města uvedené plochy využít, je třeba zajistit přijatelné
protipovodňové opatření. Součástí protipovodňového opatření by mohly být
i navrhované silniční obchvaty.
- Po stanovení záplavového území a aktivní zóny by měl být přepracován
územní plán, který bude reagovat na nové limity využití území a navrhovat
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řešení protipovodňové ochrany zastavitelného území nebo zde novou zástavbu
neumísťovat. Z důvodu předcházení povodňovým škodám je třeba přistoupit
k preventivním opatřením, což je právě úprava územního plánu a využívání
území tak, aby docházelo k ohrožení společenských aktivit povodněmi
v co nejmenší míře a snížila se tak míra zranitelnosti území vůči povodním.
KÚOK opětovně upozorňuje, že záplavové území a aktivní zóny mapuje současný
stav území, nelze tedy zahrnovat případné plánované protipovodňové opatření.
Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní
rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena
změna stanovení.
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 stanovil záplavová území včetně
vymezení aktivních zón v rozsahu předloženého návrhu. Mapové podklady, které
dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly
měněny, a proto jim nebudou znovu zasílány. Nově budou zaslána pouze CD
s digitálními daty u obcí, kde došlo k posunu hranice aktnivní zóny na základě
podaných připomínek, tj. Olšany u Prostějova a Vojnice u Olomouce (vč. správních
úřadů vykonávajících státní správu v těchto územích).
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.
KÚOK zabezpečí v souladu s ust. 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění
dokumentace záplavového území významného vodního toku Blata, včetně jeho čtyř
přítoků a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí 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.
Otisk úředního razítka
Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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KÚOK žádá následující obce:
Vilémov, Senička, Senice na Hané, Loučany, Těšetice, Ústín, Luběnice, Lutín,
Olšany u Prostějova, Hněvotín, Bystročice, Blatec, Vrbátky, Charváty, Městys
Dub nad Moravou, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice, Věrovany, Tovačov,
Troubky, Oplocany, Lobodice a Uhřičice
o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy 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 opatření vyvěšeno na úřední desce
KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina + 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) 2x
2. Obec Senička, Senička 32, 783 45 Senice na Hané + 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) 2x
3. Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané + 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) 2x
4. Obec Loučany, Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané + 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) 2x
5. Obec Těšetice, Těšetice 75, 783 46 Těšetice (vyvěsit na místě obvyklém
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor
životního prostředí a zemědělství) 2x + CD se změnou dat
6. Obec Ústín, Ústín 9, 783 46 Těšetice (vyvěsit na místě obvyklém po dobu
15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního
prostředí a zemědělství) 2x
7. Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 (vyvěsit na místě obvyklém po dobu
15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního
prostředí a zemědělství) 2x
8. Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního
prostředí a zemědělství) 2x
9. Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798014 (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
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na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x + CD se změnou dat
10. Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín + 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) 2x
11. Obec Bystročice, Bystročice 6, 779 00 Olomouc 9 + 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) 2x
12. Obec Blatec, Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou + 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) 2x
13. Obec Vrbátky, Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky + 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) 2x
14. Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Dub nad Moravou + 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) 2x
15. Městys Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou + 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) 2x
16. Obec Hrdibořice, Hrdibořice 6, 798 12 Kralice na Hané + 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) 2x
17. Obec Biskupice, Biskupice 61, Kralice na Hané + 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) 2x
18. Obec Klopotovice, Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť + 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) 2x
19. Obec Věrovany, Věrovany – Rakodavy 325, 783 75 Dub nad Moravou
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x
20. Město Tovačov, Náměstí 12, 75101 Tovačov I - Město (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK,
odbor životního prostředí a zemědělství) 2x
21. Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky nad Bečvou (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x
22. Obec Oplocany, Oplocany 100, 751 01 Tovačov (vyvěsit na místě obvyklém
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor
životního prostředí a zemědělství) 2x
23. Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov (vyvěsit na místě obvyklém
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor
životního prostředí a zemědělství) 2x
24. Obec Uhřičice, Uhřičice 111, 752 01 Kojetín (vyvěsit na místě obvyklém
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor
životního prostředí a zemědělství) 2x
25. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (prostřednictvím datové
schránky)
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Doporučeně:
26. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc + CD se změnou dat
27. Magistrát města Olomouce, stavební odbor, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
28. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, Školní ul. 4, 796 01
Prostějov + CD se změnou dat
29. Magistrát města Prostějova, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov + CD se změnou dat
30. Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
Bratrská 34, 750 11 Přerov
31. Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01
Litovel
32. Městský úřad Litovel, odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
33. Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
34. Městský úřad Tovačov, stavební úřad, Náměstí 12, 75101 Tovačov I – Město
35. Městský úřad Dub nad Moravou, stavební úřad, Brodecká 1, 783 75 Dub nad
Moravou
36. Obecní úřad Lutín, stavební úřad, Školní 203, 783 49 Lutín + CD se změnou
dat
37. Městský úřad Náměšť na Hané, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 100, 783
44 Náměšť na Hané
38. Obecní úřad Senice na Hané, stavební úřad, Jos. Vodičky 243, 783 45
Senice na Hané
Na vědomí
1. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 –
po nabytí účinnosti + CD
2. 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)
3. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde + příloha
CD
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