Toto opatření obecné povahy
nabylo účinnosti dne: 13.02.2018

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S-JMK 123994/2017 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 13742/2018

v Brně dne:
25.01.2018

Opatření obecné povahy
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku
Punkva včetně přítoků Žďárná, Němčický potok, Žďárský potok
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
24.08.2017, pod zn. PM047095/2017-210/Pe
stanovuje
na podkladě ust. § 66 odst. 1, 7 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 Punkva
ř. km 0,000 – 14,024 včetně přítoků Žďárná ř. km 0,000 – 1,259,
Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351, Žďárský potok ř. km 0,000 –
1,075.
Záplavové území významného vodního toku Punkva, ČHP 4-10-01-001 (viz pořadové číslo 768
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) včetně přítoků Žďárná, Němčický potok, Žďárský potok 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 PUNKVY KM 0,000 – 14,024 (VČETNĚ PŘÍTOKŮ ŽĎÁRNÁ,
NĚMČICKÝ P., ŽĎÁRSKÝ P., SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ PUNKVY)“, z roku 2017, mapový list A.1 –
A.5.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně
vymezuje
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 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
významného vodního toku Punkva
ř. km 0,000 – 14,024 včetně přítoků Žďárná ř. km 0,000 – 1,259,
Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351, Žďárský potok ř. km 0,000 –
1,075,

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ PUNKVY KM
0,000 – 14,024 (VČETNĚ PŘÍTOKŮ ŽĎÁRNÁ, NĚMČICKÝ P., ŽĎÁRSKÝ P., SITUACE AKTIVNÍ ZÓNY ZÚ
PUNKVY)“, z roku 2017, mapový list A.Z.1 – A.Z.5.
Dotčené katastrální území:
Sloup v Moravském krasu, Šošůvka, Ostrov u Macochy, Suchdol v Moravském krasu, Těchov, Lažánky
u Blanska, Blansko, Olomučany.
O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.08.2017 žádost
podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM047095/2017-210/Pe ve věci
stanovení záplavového území a aktivní zóny vodního toku Punkva ř. km 0,000 – 14,024 včetně přítoků
Žďárná ř. km 0,000 – 1,259, Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351, Žďárský potok ř. km 0,000 – 1,075.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 143198/2017, ze dne 04.10.2017.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy č. j.: JMK 170500/2017, vyhotovenému dne 29.11.2017
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.
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 11.08.2017, pod zn. PM047095/2017-210/Pe,
- vyjádření MěÚ Blansko, odboru stavebního úřadu, č. j. MBK 37324/1017, ze dne 18.10.2017,
- doplnění žádosti Povodí Moravy, s. p., ze dne 30.11.2017 o přepracované mapové přílohy.
Ve vyjádření MěÚ Blansko, č. j. MBK 37324/1017 je mimo jiné uvedeno, že v k. ú. Sloup jsou
v mapové příloze nepřesnosti např. týkající se staničení lávky přes vodní tok. Na základě těchto
připomínek byly ze strany zpracovatele předloženy nové mapové podklady s označením A.2. a A.Z.2.
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
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kraje (http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ozp/ případně na stránkách www.kr-jihomorasky.cz v části
životní prostředí - opatření obecné povahy).
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 Punkva včetně přítoků Žďárná, Němčický potok, Žďárský potok spolu s mapovými podklady
Ministerstvu životního prostředí.
Z uvedených důvodů, dle návrhu správce vodního toku, bylo stanoveno záplavové území a vymezena
aktivní zóna vodního uvedených vodních toků 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

Rozdělovník:
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Doručí se:
 Městský úřad Blansko, vodoprávní úřad + úřad územního plánování
 KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti)
Dotčené obecní úřady měst a obcí, na jejichž katastrálním území se předmětné záplavové území a
aktivní zóna vymezuje, 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)
 městys Sloup
 obec Šošůvka
 městys Ostrov u Macochy
 obec Vavřinec
 město Blansko
 obec Olomučany
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