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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Oskava v km 0,000 – 45,206 a drobných vodních toků - Hlavnice
v km 0,000 – 8,061, Mladoňovský potok v km 0,000 – 0,782, Václavovský potok
v km 0,000 – 0,215 a Zlatý potok v km 0,000 – 0,384.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„KÚOK“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 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“), podle ust. § 25,
ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a 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 Oskava v km
0,000 – 32,310 a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00
Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 31. 8. 2016
I.

nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro
rozliv Q100, Q20 a Q5 záplavové území významného vodního toku Oskava
v km 0,000 – 45,206 v katastrálním území Moravská Loděnice, Chomoutov, Štarnov,
Moravská Huzová, Březce, Liboš, Krnov, Štěpánov u Olomouce, Žerotín, Pňovice,
Želechovice u Uničova, Renoty, Dětřichov, Uničov, Brníčko, Dolní Sukolom, Nová
Dědina u Uničova, Šumvald, Medlov u Uničova, Lazce u Troubelic, Troubelice, Nová
Hradečná, Dolní Libina, Břevenec, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Bedřichov u Oskavy,
a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Oskavy zpracované
navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v 2016 (výkresy A.1. - A.7.)
v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
II.

stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro
rozliv Q100, Q20, Q5 záplavové území drobných vodních toků, které jsou přítoky
významného vodního toku Oskava:
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Hlavnice v km 0,000 – 8,061 ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú.
Pňovice, Želechovice u Uničova, Brníčko,
Mladoňovský potok v km 0,000 – 0,782 ve správě Lesů České republiky,
s. p., v k. ú Dolní Libina,
Václavovský potok v km 0,000 – 0,215 ve správě Lesů České republiky,
s. p., v k. ú Mostkov, Oskava,
Zlatý potok v km 0,000 – 0,384 ve správě Lesů České republiky, s. p.,
v k. ú Bedřichov u Oskavy,

a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Oskavy zpracované
navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v 2016 (výkresy A.2. - A.4., A.6.,
A.7.) v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
III.

vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky aktivní
zónu záplavového území významného vodního toku Oskava v km 0,000 –
45,206 a drobných vodních toků - Hlavnice v km 0,000 – 8,061, Mladoňovský
potok v km 0,000 – 0,782, Václavovský potok v km 0,000 – 0,215, Zlatý potok
v km 0,000 – 0,384, a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivní zóny
záplavového území Oskavy zpracované navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou
Peškovou) v 2016 a 2017 (výkresy A.Z.1. - A.Z.7.) v měřítku 1: 10 000, které jsou
nedílnou součástí tohoto opatření.
IV. ve stanovených záplavových územích 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 a vyhodnotit vhodná protipovodňová
opatření a vliv na odtokové poměry. 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
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pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu
staveb a stavební úpravy, 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,
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.
Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny
v mapovém podkladu Zabaged a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí
před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní
zónu stanoveného záplavového území.
V. ruší
záplavové území významného vodního toku Oskava v km 0,000 –24,856 stanovené
Okresním úřadem Olomouc, referátem životního prostředí pod zn.: ŽP 1650/96–Kop.
ze dne 13. 3. 1996 dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.
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
podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního
toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Dokumentaci k návrhu na stanovení záplavového území významného vodního toku
Oskava v km 0,000 – 45,206 a vymezení aktivní zóny vypracovalo Povodí Moravy,
s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 2016 a 2017. Průběh
hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté
vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí
programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudodvojrozměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán
průtok korytem Oskavy včetně přítoků a navazujícího úseku Moravy a souvisejících
inundací a veškerých objektů na toku. Záplavové území je v situacích v měřítku
1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny
záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách v měřítku 1 : 10 000.
Součástí návrhu na stanovení záplavového území významného vodního toku Oskava
v km 0,000 – 45,206 byl i návrh na stanovení záplavových území jejich přítoků Hlavnice v km 0,000 – 8,061, Mladoňovský potok v km 0,000 – 0,782, Václavovský
potok v km 0,000 – 0,215, Zlatý potok v km 0,000 – 0,384. Vzhledem k tomu, že
rozlivy těchto drobných vodních toků přímo souvisí s rozlivy významného vodního
toku Oskava, navrhl navrhovatel stanovit všechna záplavová území v jednom
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opatření obecné povahy společně s vodním tokem Oskava. Významný vodní tok
Oskava v km 32,310 – 45,206 a drobné vodní toky Mladoňovský potok v km 0,000 –
0,782, Václavovský potok v km 0,000 – 0,215, Zlatý potok v km 0,000 – 0,384 jsou ve
správě Lesů České republiky, s. p., které Povodí Moravy, s. p. na základě plné moci
ze dne 4. 8. 2016 v předmětné záležitosti zastupuje.
Vzhledem k výše uvedenému tedy KÚOK vydal dne 20. 9. 2016 pod č. j.: KUOK
92973/2016 usnesení o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy –
stanovení záplavového území výše uvedených drobných vodních toků a rozhodnutí
v této věci místo Městského úřadu Litovel, Městského úřadu Uničov a Městského
úřadu Šumperk. Vzhledem k projednávané věci lze mít důvodně za to, že budou
ovlivněny právní poměry účastníků ve správních obvodech 3 podřízených správních
orgánů a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že KÚOK obdržel návrh na stanovení
záplavového území významného vodního toku Oskava (tok vyššího řádu), bylo
z hlediska povahy věci a účelnosti vedení řízení vhodné stanovit všechna záplavová
území v jednom opatření obecné povahy, které vydá KÚOK.
Dne 5. 10. 2016 podala Obec Pňovice odvolání proti výše uvedenému usnesení.
Ministerstvo životního prostředí však rozhodnutím č. j.: 77592/ENV/16, 2069/570/16
ze dne 10. 1. 2017 odvolání Obce Pňovice zamítlo a napadené usnesení KÚOK
potvrdilo. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16. 1. 2017.
Dne 25. 1. 2017 KÚOK pod č. j.: KUOK 9268/2017 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.
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne
23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro
vodní tok Oskava mapy povodňového rizika a ohrožení. Na vodním toku Oskava není
vymezen žádný úsek s významným povodňovým rizikem. Je proveden výpočet i pro
pětisetletou povodeň. Mapy povodňového rizika a ohrožení 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. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost
správce toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné
dotčené obce. Výstupy map povodňového ohrožení jsou využitelné i pro povodňové
plány. Mapy povodňového ohrožení by měly být zahrnuty v územních
plánech.
KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Oskava,
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 či 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.
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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. 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 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 významného vodního toku Oskava a jejich 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 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 Oskava a jeho přítoků je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost
správce vodního toku a správce povodí.
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.
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 byly podány následující připomínky, se kterými se
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navrhovatel vypořádal ve svém vyjádření pod zn.: PM013465/2017-210/Gi ze dne 7.
3. 2017 následujícím způsobem:
1. Obec Štěpánov – podání ze dne 14. 2. 2017:
Žádáme o posun navržené aktivní zóny na pozemcích p. č. 686/208 a 686/209
v k. ú. Štěpánov u Olomouce na hranici těchto pozemků, a to z toho důvodu, že
jsou tyto pozemky dle územního plánu obce Štěpánov vedeny jako plocha BV –
plocha pro bydlení.
Připomínce bylo vyhověno:
Aktivní zóna byla posunuta na hranici pozemků 686/208 a 686/209 v k. ú.
Štěpánov u Olomouce.
2. Obec Pňovice – podání ze dne 14. 2. 2017:
Data použitá v dokumentaci k návrhu na stanovení záplavového území vycházela
ze stávajícího stavu – zarostlých a bahnem zanesených koryt. Takto ,,upravená“
koryta vodních toků samozřejmě neumožňují průtok většího množství vody
a nutně vytváří potřebu dalších a ještě větších záplavových území. Takto rozsáhlá
záplavová území jsou jen výsledkem dlouholeté ,,činnosti“ Povodí Moravy, s. p.
Výsledkem celé ,,akce“ je jen reálné znehodnocení pozemků obce a občanů.
Připomínce nebylo vyhověno:
Drobný vodní tok Hlavnice přešel do správy Povodí Moravy, s. p. k 1. 1. 2011
v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Současně s tímto
tokem nebyla od bývalého správce převzata žádná úprava toku či jiné vodní dílo.
Z tohoto důvodu považujeme tento tok za přirozené koryto vodního toku, a to
v celé jeho délce. Povodí Moravy, s. p. tedy na tomto toku neprovádí žádný zásah
formou těžení nánosů, pouze provádí řádnou údržbu travního a břehového
porostu na pozemcích, na kterém protéká tento vodní tok a který je v majetku
státu ČR s právem hospodaření na PM. Záplavové území bylo tedy zpracováno
pro současný stav koryt vodních toků.
Změna záplavového území může být provedena až po realizaci konkrétních
protipovodňových opatření v zájmovém území v katastru obce Pňovice nebo
v povodí Oskavy. Tato protipovodňová opatření lze realizovat z dotačních
programů Ministerstva zemědělství ČR nebo Operačního fondu životního
prostředí. Do úvahy přicházejí dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, a to
dotační program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III, který je
rozdělen na čtyři podprogramy a dotační program 129 290 – Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.
Cílem dotačního programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích je výrazné zlepšení technického stavu drobných
vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí
retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření
přispějí ke zvýšení schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke
zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové
ochrany v případě povodní. U tohoto programu je vyžadován podíl min 30 % na
investiční akce z uznatelných nákladů žadatele. Takže možnosti na řešení tady
jsou, ale vyžadují zejména vyřešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům
a právě v tom by obce mohly pomoci. Ostatní je pak na společném postupu obcí
a správců vodních toků, případně pomoci a podpory KÚOK.
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3. Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, bytem Šumvald 291 – podání ze dne 15. 2. 2017:
Návrh opatření obecné povahy nebyl navrhovatelem ani příslušným vodoprávním
úřadem projednán s majiteli nemovitostí v k. ú. Šumvald, kteří budou tímto
opatřením dotčeni. Navrhovaná opatření jednoznačně zhoršují podmínky
vlastnictví a žádným způsobem neřeší opatření zamezující vzniku záplavy
s dopadem na stávající situaci v území. Nelze přehlédnout, že přírodní podmínky
a život na zemi přináší změny, se kterými se lidská činnost snaží vyrovnat. Stejně
tak ale nelze připustit, že navržená opatření zhorší situaci v území, která má
staletou tradici a kterou v opatření vodoprávní úřad opomenul. Nejsou zde
uvedena žádná opatření, která by plnila ochrannou funkci stávajícího stavu
v území a zcelaopomíjí stanovení opatření zamezující vzniku záplavy v území.
Z těchto důvodů toto opatření považuji za nezákonné, protože jednostranným
aktem dojde ke zhoršení mých vlastnických práv, jakožto i práv dalších vlastníků
v navrženém záplavovém území bez stanovení opatření ochrany stávající situace.
Jako majitelka nemovitostí v k. ú. Šumvald tímto žádám KÚOK, aby ve věci
stanovení opatření obecné povahy nařídil veřejné projednání se všemi
příslušnými, tj. správcem toku, vodoprávním úřadem, územní samosprávou
a vlastníky nemovitostí.
Připomínce nebylo vyhověno:
Návrh záplavového území před předáním na KÚOK navrhovatel zaslal na dotčené
obce a v případě jejich zájmu je osobně navštívil a problematiku projednal. Obec
Šumvald neměla k předloženému záplavovému území připomínky a osobní
schůzku nepožadovala, nicméně se pan starosta zúčastnil projednání
záplavového území na MěÚ Uničov. Stanovením záplavového území navrhovatel
administrativně popisuje pouze to, k čemu v realitě může dojít. Stanovením
záplavového území navrhovatel nikomu majetek neznehodnocuje. Pozemek si
vlastník pořídil dobrovolně sám a s vědomím, že se nachází v údolní nivě vodních
toků, takže mohl a měl předvídat, že se mohou vyskytnout určitá rizika na jeho
pozemku a způsob využití pozemku měl přizpůsobit těmto potenciálním rizikům.
Nad rámec požadavků na rozsah zpracování záplavového území se navrhovatel
zabýval i posouzením protipovodňových opatření v povodí Oskavy. V tomto
konkrétním případě by výstavba poldru na Oskavě nad Šumvaldem
transformovala stoletou povodeň na cca dvacetiletou povodeň, takže navrhovatel
opatření zamezující vzniku záplavy neopomenul. Paní Mgr. Ing. Pavlu
Buxbaumovou navrhovatel dne 6. 3. 2017 navštívil a seznámil ji podrobněji se
zpracovaným navrhovaným záplavovým územím a jednotlivými přílohami. Paní
Mgr. Ing. Pavle Buxbaumové se jedná zejména o parcelu č. 10/2 a 1899 v k. ú.
Šumvald, kde má zájem o výstavbu rodinného domu. Výstavbě rodinného domu
na těchto pozemcích nic nebrání. Odtokové poměry výstavbou ovlivněny nebudou.
Jedinou podmínkou je osazení podlahy nad hladinou stoleté povodně.
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 navrhovateli a stanovil záplavová území
včetně vymezení aktivních zón v rozsahu předloženého návrhu. Současně KÚOK
zrušil, dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, záplavové území významného vodního
toku Oskava v km 0,000 – 24,856 stanovené Okresním úřadem Olomouc, referátem
životního prostředí pod zn.: ŽP 1650/96–Kop. ze dne 13. 3. 1996. Mapové podklady,
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které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly,
kromě výkresu A.Z.1 a A.Z.2, měněny, a proto jim nebudou znovu zasílány.
Upravené výkresy A.Z.1 a A.Z.2 budou zaslány pouze dotčeným obcím (Obec
Štěpánov) a správním úřadům vykonávajícím státní správu v těchto územích
(Magistrát města Olomouce).
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 Oskava 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

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 opatření vyvěšeno
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): ……………

Přílohy: mapové podklady v měřítku 1:10 000 – situace aktivní zóny záplavového
území Oskavy (výkresy A.Z.1 a A.Z.2), CD.
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Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou, DS:
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – obdrží prostřednictvím
datové schránky
2. Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
3. Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc + úřední deska
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o
vyvěšení na KÚOK) - 2x
4. Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x + příloha
5. Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
6. Obec Liboš, Liboš 82, 783 13 Štěpánov + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
7. Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Litovel + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
8. Obec Pňovice, Pňovice 187, 783 12 Pňovice + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
9. Obec Želechovice, Želechovice 1, 783 91 Uničov + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
10. Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
11. Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald + úřední deska (vyvěsit na
místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
12. Obec Medlov, Medlov u Uničova 300, 783 91 Uničov + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
13. Obec Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
14. Obec Nová Hradečná, Nová Hradečná 193, 783 84 Nová Hradečná + úřední
deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení na KÚOK) - 2x
15. Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
16. Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
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Doporučeně:
1. Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91
Uničov
2. Městský úřad Uničov, Odbor výstavby a úřad územního plánování,
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
3. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01
Šumperk
4. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
5. Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01
Litovel
6. Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
7. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc + příloha
8. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc +
příloha
9. Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Opavská 1, 785 01
Šternberk
10. Městský úřad Šternberk, Stavební odbor, Horní náměstí 9, 785 01 Šternberk
Na vědomí:
1. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – po
nabytí účinnosti + CD
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + CD
3. 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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