Toto opatření obecné povahy
nabylo účinnosti dne 31.10.2017

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S-JMK 75515/2017 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 144950/2017

v Brně dne:
09.10.2017

Opatření obecné povahy
Změna záplavového území vodního toku Morava včetně vymezení aktivní zóny v km
121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020 levý břeh
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust.
§ 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh
správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ze dne
23.05.2017, pod zn. PM018789/2017-210/Jel nově
stanovuje
na podkladě ust. § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o
způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
záplavové území
významného vodního toku Morava
v km 121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020 levý břeh.
Záplavové území významného vodního toku Morava, ČHP 4-10-01-001 (viz pořadové číslo 663
v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve
znění pozdějších předpisů) se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv.
stoletý průtok – Q100), zobrazením záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu
vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU MORAVA km
121,240 – 142,330 (Silniční most Strážnice – hranice kraje JM-ZL)“, květen 2017, mapový list AZ.1.
V souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona se v záplavovém území v lokalitě mezi silnicí Strážnice –
Bzenec, Baťovým kanálem, Veličkou a odsazenou hrází Moravy (lokalita „Žabné“), k. ú. Strážnice,
stanovují následující omezující podmínky:
- území může být nadále využíváno jen jako plochy k individuální rekreaci a pouze ve
stávajících plochách dle platného územního plánu Strážnice z 08/2001 a to jako plochy:
zahrady a sady se zahradními domky pro chovatelství a pěstitelství. Nové stavební objekty
budou přízemní se sedlovou střechou o sklonu 45˚ určeny ve vazbě na okolní zástavbu,
připouští se oplocení parcel,
- není zde přípustné vymezovat nové plochy k bydlení individuálního nebo hromadného
charakteru, plochy smíšené obytné, plochy výroby, občanské vybavenosti a komerční plochy.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně nově
vymezuje
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
aktivní zónu záplavového území
významného vodního toku Morava
v km 121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020 levý břeh,
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU
MORAVA km 121,240 – 142,330 (Silniční most Strážnice – hranice kraje JM-ZL)“, květen 2017,
mapový list AZ.1.
Tímto opatření obecné povahy bude v říčním km 121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020
levý břeh nahrazeno stanovení záplavového území a aktivní zóny toku Morava, vydané opatření
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, zdejšího vodoprávního úřadu č. j.
JMK 162826/2010, vyhotoveným dne 12.03.2012. Mimo uvedený hrázový km vodního toku Morava
nebude platnost stávajícího záplavového území a aktivní zóny dotčena.
Dotčené katastrální území:
Strážnice na Moravě, Lidéřovice na Moravě, Vnorovy, Bzenec, Zarazice, Veselí nad Moravou, Veselí
Předměstí, Moravský Písek, Milokošť.
O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.05.2017 žádost zn.
PM018789/2017-210/Jel podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno o aktualizaci
stanovení záplavového území vodního toku Morava včetně nového vymezení aktivní zóny v km
121,110 – 131,650 pravý břeh, 133,020 levý břeh. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 82787/2017,
ze dne 05.06.2017.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy č. j.: JMK 119280/2017, vyhotovenému dne 21.08.2017
podávaly připomínky do 15 dnů od jeho oznámení. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší
vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření
obecné povahy nebude konat.
Žádost o aktualizaci záplavového území a aktivní zóny toku Morava v oblasti pod jezem Vnorovy na
Moravě, silnící Strážnice – Bzenec a pravým břehem Baťova kanálu je v návrhu odůvodněna tím, že
toto území je chráněno před přímými rozlivy do úrovně 20ti až 100 leté povodně odsazenou
levobřežní hrází toku Morava. Lze důvodně předpokládat, že při dlouhodobějších povodních toto
území bude zaplavováno spodními vodami v důsledku nasycení podloží vodou. Nástup zaplavení
bude však pozvolný, bez proudící vody a velkých hloubek. Lokalita nadále zůstává v území záplavy
20ti až 100 leté povodně a to z důvodů zaplavení tohoto území spodní vodou. Tato lokalita je
v současné době využívána k rekreaci, jedná se o zahrádkářskou oblast.
Dosavadní záplavové území a aktivní zóna toku Morava v dané oblasti byla stanovena opatřením
zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 162826/2010, vyhotoveným dne 12.03.2012.
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K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 23.05.2017, pod zn. PM018789/2017-210/Jel,
- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyhotovené dne 23.06.2017, č. j. OŽPÚP38892/17/ozp_sek,
- vyjádření obce Vnorovy, vyhotovené dne 14.06.2017,
- připomínky města Strážnice, OŽPaTS, ze dne 05.09.2017.
Ve vyjádření MěÚ Kyjov a obce Vnorovy je uvedeno, že k předloženému návrhu nejsou připomínky.
Do opatření obecné povahy byly zapracovány připomínky města Strážnice týkající se upřesnění
stanovení omezujících podmínek v záplavovém území.
Zdejší vodoprávní úřad také v rámci tohoto opatření obecné povahy stanovil v souladu s § 67 odst. 3
vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, v lokalitě mezi silnicí Strážnice – Bzenec,
Baťovým kanálem, Veličkou a odsazenou hrází Moravy (lokalita „Žabné“) spočívající v možnosti
využití dotčených ploch, ležících v záplavovém území, pouze jako ploch určených k rekreaci. V této
lokalitě záplavového území také nelze povolit rozšíření ploch např. k bydlení individuálního nebo
hromadného charakteru. Území musí být taktéž zahrnuto do opatření v povodňovém plánu
dotčených obcí, při povodňových situacích je nutné lokalitu evakuovat. Toto omezující opatření bylo
navrženo z důvodu vzniku bezodtokové oblasti při zaplavení lokality spodní vodou při
dlouhotrvajících povodních. Při extrémních povodních může být odsazená ochranná hráz Moravy
přelita a zaplavení lokality bude většího rozsahu.
Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování
v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména
do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – 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 včetně aktivní zóny je i výchozím
podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář 408A v úřední dny pondělí a
středa od 8:00 do 17:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady
včetně tohoto opatření jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského
kraje.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po nabytí
účinnosti předá toto stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního
toku Morava v km 121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020 levý břeh včetně mapových
podkladů Ministerstvu životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území toku
Morava včetně vymezení aktivní zóny v km 121,110 – 131,650 pravý břeh, 121,110 – 133,020 levý
břeh tak jak je výše uvedeno.
Dotčené obecní úřady obcí, na jejichž katastrálním území se předmětné záplavové území a jeho
aktivní zóna nacházejí, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední
desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto opatření zpět na adresu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení
tohoto dokumentu na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Doručí se:
 Městský úřad Veselí nad Moravou, vodoprávní úřad
 Městský úřad Kyjov, vodoprávní úřad
 Městský úřad Veselí nad Moravou, orgán územního plánování a stavební úřad
 Městský úřad Bzenec, orgán územního plánování a stavební úřad
 Městský úřad Strážnice, orgán územního plánování a stavební úřad
 KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady a CD (po nabytí
účinnosti)
Dotčené obecní úřady, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území
stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání
potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
 Město Strážnice
 Město Veselí nad Moravou
 Obec Vnorovy
 Město Bzenec
 Obec Moravský Písek

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz
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E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz

