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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.
1 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, 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 Jezernice a správce povodí, tj.
Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IĆ : 70890013 ze
dne 28. 3. 2011
stanovuje
I.

záplavové území podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst.
2 vyhlášky pro rozliv Q100, Q20 a Q5 pro významný vodní tok Jezernice v km 0,000
– 5,785 v katastrálním území Jezernice a Podhoří na Moravě.

II. aktivní zónu záplavového území podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona
a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky pro významný vodní tok Jezernice v km 0,000 – 5,785,
která je tvořena rozlivem dvacetileté vody (Q 20). Kde k rozlivu dvacetileté vody
nedochází, považuje se za aktivní zónu koryto vodního toku (viz. mapové
podklady).
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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.
6.

V profilu 60-64, na stávajícím dětském hřišti (v aktivní zóně), je možno umísťovat
stavby související s rekreačním a sportovním využitím ploch, bez staveb
určených k bydlení nebo ubytování. Jedná se zejména o šatny, prolézačky,
houpačky, skluzavky a další hrací prvky, které neovlivní odtokové poměry.

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
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podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního
toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Rozsah záplavového území je vymezen na základě studie „Záplavové území
toku Jezernice km 0,000 – 5,785“ vypracované útvarem hydroinformatiky Povodí
Moravy, s. p., Brno v březnu 2011 pod zakázkovým číslem S-2011/002 a upravené
v červenci 2011 na základě podaných připomínek. Rozsah záplavového území je
zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q100, Q20 a Q5. Mapy intenzity povodně
a mapy povodňového rizika byly stanoveny na základě hloubek a rozsahu povodně
Q5, Q20, Q100 a Q500. 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.
Matematickým modelem je popsán průtok vlastním korytem Jezernice včetně
navazujícího úseku Bečvy a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.
V předložené studii je v souladu s návrhem Metodiky MZe ČR pro „Stanovení
aktivní zóny záplavového území“ současně vymezena aktivní zóna záplavového
území vycházející zhruba z rozsahu povodně Q 20, doplněného o území
nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA.
Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapě 1 : 10 000.
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.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Jezernice 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 Jezernice, resp.
jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a
správce povodí.
Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón byl
KÚOK předložen dne 28. 3. 2011. Dne 14. 4. 2011 KÚOK pod č.j. : KUOK
35358/2011 veřejnou vyhláškou oznámil projednávání podkladů pro stanovení
záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Jezernice v km 0,000 – 5,785. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce po
dobu 15 dnů v dotčených obcích.
Dne 5. 5. 2011 KÚOK obdržel připomínky Obce Jezernice k návrhu záplavového
území včetně vymezení aktivních zón, které dne 6. 5. 2011 postoupil Povodí Moravy,
s. p. Brno k jejich posouzení a zaujetí stanoviska. Následně, dne 21. 5. 2011, obdržel
KÚOK e-ailovou poštou připomínku vlastníka pozemku p. č. 2497/3, k. ú. Jezernice –
MUDr. Vítězslava Juřici, bytem Na Hrázi 1733, 753 01 Hranice, kterou KÚOK rovněž
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postoupil zpracovateli podkladů. S podanými připomínkami se zpracovatel vypořádal
ve svém vyjádření ze dne 26. 7. 2011 následujícím způsobem :
1. V profilu 14-15, v trojúhelníku zahrad, dle platného územního plánu obce je
plocha určená k rekreaci, se nacházejí stávající chaty, na pozemku p. č.
2497/3, k. ú. Jezernice MUDr. Vítězslava Juřici je plánována stavba
zemědělského objektu – požadavek na vynětí z aktivní zóny.
Lokalita byla znovu posouzena a byla vyňata z aktivní zóny, v pasivní zóně
zůstává. Lokalita může být při větší než cca 20-leté povodni zaplavena vodou.
Hloubka vody a rozsah závisí na objemu povodňové vlny a množství vody
proteklé pod silnicí a dále na povodňové situaci v Bečvě.
2. V profilu 36-60, v prostoru mezi oběma komunikacemi, v profilu 60 je zastávka
autobusu s přístřeškem, voda nikdy nevybřežuje – požadavek na převedení
do pasivní zóny.
Kapacita koryta je nedostatečná, k vybřežení může dojít i při jednoleté
povodni. Aktivní zóna mezi profily 36-60 je částečně upravena, je ponechána
na obou březích nad železničním mostem. Území zůstává v pasivní zóně.
V případě výstavby je třeba provést lokální protipovodňová opatření.
3. V profilu 60-64, severně od hospodářské budovy obce, je na pravém břehu
stávající dětské hřiště, oplocené nízkým plotem – požadavek na převedení do
pasivní zóny.
Kapacita koryta je nedostatečná, území je ponecháno v aktivní zóně.
Rekreace je v aktivní zóně možná.
4. V profilu 60-63, levobřežní přítok potoka - požadavek na zúžení aktivní zóny
do koryta potoka z titulu záměru vstupního prostoru do navrženého obytného
okrsku.
Koryto levobřežního přítoku je ponecháno v aktivní zóně.
5. V profilu 81-82, na pravém břehu se nachází stávající trafostanice –
požadavek na vyjmutí z aktivní zóny.
Voda se přelévá přes silniční most v km 2,080 již při jednoleté povodni. Aktivní
zóna je ponechána mezi silnicí na levém i pravém břehu.
6. Na obou březích koryta je požadováno ponechat aktivní zónu maximálně po
cestu, mimo předzahrádky rodinných domků.
Z aktivní zóny jsou vyloučeny stávající stavby.
Na základě výsledků projednání se záplavové území včetně vymezení aktivní
zóny mění ve smyslu připomínek Obce Jezernice a MUDr. Vítězslava Juřici, které
byly zpracovatelem odborně posouzeny a oprávněné připomínky byly akceptovány.
Mapové podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o
projednání této věci, byly změněny v části intravilánu obce, proto budou dotčeným
obcím současně s tímto opatřením obecné povahy zaslány nové mapové podklady
(datum zpracování : červenec 2011, zak. č. S-2011/002).
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.
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KÚOK zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona
zpřístupnění dokumentace záplavového území vodního toku Jezernice 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.
Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Obdrží :
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad
Bečvou + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a
zemědělství) 2x + příloha
2. Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství) 2x + příloha
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Doporučeně:
4. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31
Lipník nad Bečvou - Odbor životního prostředí + příloha
5. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31
Lipník nad Bečvou – Stavební úřad + příloha
Na vědomí:
6. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – po nabytí
účinnosti + CD
7. Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Náměstí 2, Libavá-Město, 785 01
Šternberk
8. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje – zde
9. 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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