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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Haná v úseku km 2,890 – 18,481 – 1. aktualizace záplavového
území a aktivních zón významného vodního toku Haná v k. ú. Dřevnovice,
Nezamyslice nad Hanou, Mořice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „KÚOK“) jako 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“) na
základě návrhu správce významného vodního toku Haná a správce povodí – Povodí
Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“),
podaného dne 3. 8. 2016
I. nově stanovuje
v souladu s ust. § 66 a § 115a vodního zákona záplavové území včetně vymezení
aktivních zón významného vodního toku Haná v úseku km 2,890 – 18,481 – resp.
aktualizuje záplavové území a aktivní zóny významného vodního toku Haná v úseku
km 2,890 – 18,481 v k. ú. Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, Mořice, Němčice
nad Hanou a Vrchoslavice.
Záplavové území a aktivní zóny byly aktualizovány pouze lokálně na základě nových
geodetických podkladů, které byly pořízeny metodou laserového snímkování povrchu
země s vytvořením digitálního modelu reliéfu terénu. Dále bylo provedeno podrobné
místní šetření. Pro zákres rozlivu byly použity aktuální mapové podklady 1 : 10 000
ZABAGED (viz situace – výkresy A.1., A.2., A.3. a viz situace záplavového území a
aktivních zón – výkresy A.Z.1., A.Z.2., A.Z.3. z 06/2016).
II. mění
dle ust. § 66 odst. 8 a § 115a vodního zákona výrok č. II opatření obecné povahy č.j.:
KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011, kterým KÚOK stanovil záplavové území
včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Haná v úseku km 2,890 –
18,481 takto:
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stanovuje aktivní zónu záplavového území podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního
zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky pro významný vodní tok Haná v km 2,890 –
18,481, a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivní zóny Hané zpracované
navrhovatelem (Ing. Gimunem a Ing. Jelínkovou) v březnu 2011 (výkres A.Z.1.,
A.Z.2.) a v květnu 2009 (výkres A.Z.3.) v měřítku 1: 10 000.
Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011, kterým KÚOK
stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku
Haná v úseku km 2,890 – 18,481 zůstává kromě výše uvedených změn dále
v platnosti.
Odůvodnění:
Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Haná v úseku km 2,890 – 18,481 – 1. aktualizace
záplavového území a aktivních zón významného vodního toku Haná v k. ú.
Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, Mořice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice
vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických
informací v červnu 2016.
Záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Haná
v úseku km 2,890 – 18,481 bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy č.j.:
KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011.
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 (záplavovém
území), 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, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou
zhoršit průběh povodně.
Stanovené záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního
toku Haná, 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, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené
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záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Haná,
resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku
a správce povodí.
KÚOK vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů
ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Proti zveřejněnému návrhu
opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky či písemné
odůvodnění námitek. Rovněž ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva k nahlédnutí
do spisového materiálu ve věci.
Na základě výsledku projednání KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení
aktivních zón významného vodního toku Haná v úseku km 2,890 – 18,481 – resp.
aktualizoval záplavové území a aktivní zóny významného vodního toku Haná v k. ú.
Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, Mořice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice v
rozsahu podaného návrhu. Vzhledem k nepřesné formulaci a zavádějícímu výkladu
výroku č. II opatření obecné povahy č.j.: KUOK 59040/2011 ze dne 31. 5. 2011,
kterým KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Haná v úseku km 2,890 – 18,481, KÚOK současně opatřením obecné
povahy v rámci 1. aktualizace tohoto záplavového území výše uvedený výrok změnil.
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 odůvodněné námitky.
KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění
dokumentace záplavového území významného vodního toku Haná, resp. jeho změny
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 Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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KÚOK žádá níže uvedené obce o vyvěšení 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 návrh vyvěšen na
úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Příloha:
-

mapové podklady v měřítku 1:10 000 z června 2016

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
2. Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
3. Obec Víceměřice, Víceměřice 26, 798 26 Nezamyslice + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
4. Obec Dřevnovice, Dřevnovice 44, 798 26 Nezamyslice + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
5. Město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou
+ úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
6. Obec Mořice, U Kapličky 68, 798 28 Mořice + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x + příloha
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7. Obec Vrchoslavice, Vrchoslavice 100, 798 27 Němčice nad Hanou + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
8. Obec Hruška, Hruška 30, 798 27 Němčice nad Hanou + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
9. Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín +
úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
10. Obec Stříbrnice, Stříbrnice 91, 751 42 Měrovice nad Hanou + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
11. Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x + příloha
12. Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x + příloha
Doporučeně (DS):
1. Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy,
Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín + příloha
2. Městský úřad Němčice nad Hanou, Odbor stavební, životního prostředí
a investic, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou + příloha
3. Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
+ příloha
4. Magistrát města Přerova, stavební úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
+ příloha
5. Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 787 42
Prostějov + příloha
6. Magistrát města Prostějova, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796
01 Prostějov + příloha
Na vědomí (DS):
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno + příloha
2. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř.
Tomáše Bati 21, PO Box 220, 761 90 Zlín + příloha
3. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + příloha
4. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů
a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)
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