Krajský úřad Olomouckého kraje
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Sp. zn.: KÚOK/76584/2016/OŽPZ/7443
Sp. a skart. znak: 231.9 A/20
Vyřizuje: Ing. Jana Němečková
tel.: 585 508 405
fax: 585 508 424
e-mail: j.nemeckova@kr-olomoucky.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 –
37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – 7. aktualizace záplavového území v k.ú.
Vikýřovice, ulice Jižní, Průmyslová a k.ú. Rapotín, ulice Ke Splavu.
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 Desná a správce povodí –
Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen
„navrhovatel“), podaného dne 26. 07. 2016 pod č.j.: KUOK 76584/2016 a jeho
doplnění ze dne 11. 10. 2016 pod č.j.: KUOK 99903/2016
I.

nově stanovuje

v souladu s ust. § 66 vodního zákona záplavové území významného vodního toku
Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – resp. aktualizuje
záplavového území Q100 v k.ú. Vikýřovice, ulici Jižní, Průmyslové a v k.ú. Rapotín,
ulici Ke Splavu.
Jedná se o podrobné upřesnění rozsahu aktivní zóny záplavového území
na pozemcích v k.ú. Vikýřovice – podél ulice Jižní, v okolí ulice Průmyslové a v k.ú.
Rapotín – ulici Ke Splavu a to na základě podrobného výškového zaměření
a vyhodnocení výstupů map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik.
Lokalita ulice Jižní:
Aktivní zóna stanoveného záplavového území je zpřesněna na pozemcích určených
k výstavbě rodinných domů. Lokalita se nachází dle mapy povodňového ohrožení
v nízkém riziku. Aktivní zóna záplavového území byla ponechána mezi korytem
Desné a plánovanou novou zástavbou RD z důvodu umožnění rozlivu pro plánované
přírodě blízké protipovodňové opatření v k.ú. Vikýřovice. Po realizaci tohoto
protipovodňového opatření bude záplavové území včetně jeho aktivní zóny
aktualizováno. Dále je aktivní zóna upravena podél ulice Krenišovská do koryta
náhonu.
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Lokalita ulice Průmyslová:
Aktivní zóna stanoveného záplavového území je zpřesněna podél ulice Rapotínská
a Průmyslová dle podkladů map povodňového ohrožení a upřesnění výškových kót
a hloubek vody při stoleté povodni. Lokalita se nachází v nízkém povodňovém
ohrožení.
Lokalita ulice Ke Splavu:
Aktivní zóna stanoveného záplavového území je upravena na pozemku za stávajícím
objektem prodejny stavebního materiálu firmy Technimax, s.r.o. Rapotín. Terén pod
stávajícím objektem i na pozemku p.č. 2674/8 v k.ú. Rapotín je oproti okolnímu
terénu navýšený. Aktivní zóna je tedy opravena dle nového podrobného posouzení
hloubek a proudění vody při stoleté povodni.
Nový návrh záplavového území stoleté povodně je patrný z přiloženého snímku
mapy (AZ.4, datum 07/2016).
Kromě výše uvedené změny však zůstává původní stanovení záplavového území
významného vodního toku Desná v platnosti, jedná se o opatření KÚOK vydané pod
č.j.: KUOK 552/2010 ze dne 05. 01. 2010 ve znění 1. aktualizace pod č.j.: KUOK
46862/2011 ze dne 11. 05. 2011, resp. ve znění 2. aktualizace pod č.j.: KUOK
31662/2012 ze dne 02. 04. 2012, resp. ve znění 3. aktualizace pod č.j.: KUOK
50657/2012 ze dne 03. 06. 2012, resp. ve znění 4. aktualizace pod č.j.: KUOK
14193/2013 ze dne 04. 03. 2013, resp. ve znění 5. aktualizace pod č.j.: KUOK
43171/2014 ze dne 14. 05. 2014, resp. ve znění 6. aktualizace pod č.j.: KUOK
102795/2015 ze dne 16. 12. 2015.
Odůvodnění:
Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km
0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – 7. aktualizace záplavového území v k.ú.
Vikýřovice, ulice Jižní, Průmyslová a ulice Ke Splavu, vypracovalo Povodí Moravy,
s.p. Brno, útvar hydroinformatiky v červenci 2016, mimo jiné na základě podrobného
výškového zaměření lokality a vyhodnocení výstupů. K úpravě žádosti ze dne
26. 07. 2016 přistoupil navrhovatel na základě zaslaných připomínek Obcí Vikýřovice
(podání pod č.j.: KUOK 85641/2016 ze dne 25. 08. 2016). Jednalo se o drobné
úpravy, např. chybný název ulice, chybné označení ulice a dále o chybně uvedené
k.ú. Vzhledem k tomu, že v návrhu uvedený pozemek p.č. 2674/8 se nachází
namísto uvedeného k.ú. Vikýřovice v k.ú. Rapotín, přistoupil KÚOK ke znovu
oznámení návrhu opatření obecné povahy, aby se s ním mohli seznámit také
dotčené osoby v obci Rapotín.
Záplavové území významného vodního toku Desná bylo stanoveno opatřením KÚOK
dne 05. 01. 2010 pod č.j.: KUOK 552/2010, jeho 1. aktualizace byla stanovena
opatřením KÚOK dne 11. 05. 2011 pod č.j.: KUOK 46862/2011, 2. aktualizace byla
stanovena opatřením pod č.j.: KUOK 31662/2012 ze dne 02. 04. 2012, 3. aktualizace
byla stanovena opatřením pod č.j.: KUOK 50657/2012 ze dne 03. 06. 2012,
4. aktualizace byla stanovena opatřením pod č.j.: KUOK 14193/2013 ze dne
04. 03. 2013, 5. aktualizace byla stanovena opatřením pod č.j.: KUOK 43171/2014
ze dne 14. 05. 2014 a jeho 6. aktualizace byla stanovena opatřením pod č.j.: KUOK
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102795/2015 ze dne 16. 12. 2015.
KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Desná, 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 (záplavovém
území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších
vod než Q100.
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 § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci
staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh
povodně.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Desná, 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 záplavové území významného
vodního toku Desná, resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost
správce vodního toku a správce povodí.
KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění
dokumentace záplavového území významného vodního toku Desná, resp. jeho
změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České
republiky.
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
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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.
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 uplatnila Obec Vikýřovice připomínku týkající se drobných
nesrovnalostí (tyto byly navrhovatelem opraveny, resp. návrh byl dopněn a návrh
opatření obecné povahy byl znovu oznámen), ale písemné odůvodnění námitek
uplatněny něbyly. Rovněž ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva k nahlédnutí
do spisového materiálu ve věci.
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,
v souladu s ust. § 174 odst. 2 správního řádu, posoudit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Obec Vikýřovice a Obec Rapotín 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 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………….
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Podpis (razítko): ……………

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75
Brno – bez příloh (obdrží
prostřednictvím datové schránky).
2. Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice + úřední deska + přílohou
mapové podklady (1x vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) – 2x (obdrží poštou do vlastních rukou).
3. Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín + úřední deska + přílohou
mapové podklady (1x vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) – 2x (obdrží poštou do vlastních rukou).
4. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda nad
Moravou (obdrží prostřednictvím datové schránky).
Doporučeně (obdrží prostřednictvím datové schránky nebo poštou):
5. Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk.
6. Městský úřad Šumperk, odbor výstavby – stavební úřad, Nám. Míru 1, 787 93
Šumperk.
7. Povodí Moravy, s.p., ZHM Olomouc, U dětského domova 263, 772 11. Olomouc.
8. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, Temenická 52, 78701 Šumperk.
9. Lesy ČR, s.p., Správa toků, U Skláren 781, Vsetín, 75518.
Na vědomí:
10. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde +
úřední deska.
11. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje.

Přílohy:
- mapové podklady – AZ.4, datum 07/2016

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jana Němečková
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