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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – aktualizace záplavového území
a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850
v k. ú. Vrahovice.
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 Romže a správce povodí – Povodí Moravy,
s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne
3. 9. 2019
nově stanovuje
v souladu s ust. § 66 vodního zákona záplavové území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – resp. aktualizuje
záplavové území a aktivní zónu významného vodního toku Romže v úseku km 0,760
– 0,850 v k. ú. Vrahovice.
Aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže
v úseku km 0,760 – 0,850 byla navržena na základě nového geodetického zaměření
předmětné lokality, které potvrdilo, že se pozemky p. č. 839 a 840/4 v k. ú. Vrahovice
nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území. Z podrobného zaměření vyplynulo,
že se hladina Q20 opře o navýšený terén. V souvislosti se zaměřením terénu byl
upraven i rozliv hladiny Q5. Rozliv hladiny Q100 zůstává nezměněn. Pro zákres rozlivů
byly použity aktuální mapové podklady v měřítku 1 : 10 000 (viz situace – výkres A.1.
a viz aktivní zóna záplavového území Romže – výkres A.Z.1. z 2019).
Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 102886/2011 ze dne 13. 9. 2011, kterým KÚOK
stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku
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Romže v úseku km 0,000 – 15,072 zůstává kromě výše uvedených změn dále
v platnosti.
Odůvodnění:
Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – aktualizace
záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760
– 0,850 v k. ú. Vrahovice vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar
hydroinformatiky a geodetických informací v srpnu 2019.
Záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže
v úseku km 0,000 – 15,072 bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy
č.j.: KUOK 102886/2011 ze dne 13. 9. 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 Q 100.
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 aktivní zóny významného vodního toku
Romže, 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 včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Romže,
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 včetně vymezení aktivní zóny významného vodního
toku Romže, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního
prostředí České republiky.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné povahy
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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 odůvodněné 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 nebyly uplatněny žádné písemné připomínky či písemné
odůvodnění námitek. 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 § 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 Statutární město Prostějov 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 ze srpna 2019
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Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
2. Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
+ 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. Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 787 42
Prostějov
2. Magistrát města Prostějova, Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796
01 Prostějov
Na vědomí (DS):
1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. 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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