Toto opatření obecné povahy
nabylo účinnosti dne: 11.06.2018

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
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Opatření obecné povahy
Změna záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava
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. PM018787/2017-210/Jel a ze dne 17.01.2018 pod zn. PM003512/2018-210/Jel
nově
stanovuje
na podkladě § 66 odst. 1 a 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
Svratka v ř. km 29,241 – 41,096 a Svitava v ř. km 0,000 – 5,598.
Záplavové území významného vodního toku Svratka (ČHP 4-15-01-001, viz. pořadové číslo 757 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) a vodního toku Svitava (ČHP 4-15-02-001, viz. pořadové číslo 765) se
stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q100) dle
zobrazení záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem
Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ SVRATKY KM 29,289 - 47,810 (pod ČOV Brno VD Brno) SVITAVY KM 0,000 - 14,743 (soutok - žel. most pod Bílovicemi)“, z ledna 2018, mapový list
AZ. – AZ.2.
Dotčená katastrální území a popis lokalit:
- k. ú. Pisárky – areál Brněnských vodáren a kanalizací,
- k. ú. Modřice – mezi Ivanovickým potokem, dálnicí D2 a nově vybudovanou hrází v severní
části – tzv. CTPark Modřice,
- k. ú. Chrlice – podél ulice Okrajová.
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
Svratka v ř. km 29,241 – 31,861
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ SVRATKY
KM 29,289 - 47,810 (pod ČOV Brno – VD Brno) SVITAVY KM 0,000 - 14,743 (soutok - žel. most pod
Bílovicemi)“, z ledna 2018, mapový list AZ.1.
Tímto opatřením obecné povahy bude v uvedených říčních km nahrazeno stanovení záplavového
území a aktivní zóny toku Svratka a Svitava, vydané opatřením Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 142932/2009, vyhotoveným
dne 29.01.2010, které bylo aktualizováno opatřením č. j. JMK 141985/2012, vyhotoveným dne
30.04.2013 a opatřením č. j. JMK 36299/2013, vyhotoveným dne 16.07.2013. Mimo uvedené lokality
a říční km vodního toku Svratka a Svitava nebude platnost stávajícího záplavového území a aktivní
zóny dotčena.
Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání
předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.
Dotčené katastrální území a popis lokality:
- k. ú. Modřice, Chrlice – mezi Ivanovickým potokem, silnicí Modřice – Chrlice a dálnicí D2.
O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.05.2017 žádost zn.
PM018787/2017-210/Jel podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno o aktualizaci
stanoveného záplavového území a aktivní zóny vodního toku Svratka a Svitava v k. ú. Modřice a
Chrlice. Uvedená aktualizace se týká následujících lokalit:
- k. ú. Modřice, Chrlice – aktivní zóna záplavového území je zde upravena na pravém břehu
Ivanovického potoka pod silničním mostem do Chrlic tak, aby více odpovídala skutečnému
stavu v terénu na základě předloženého výškového posouzení lokality. Ivanovický potok
odvádí povodňové průtoky z levobřežní inundace Svitavy, která je zaplavována při povodni
větší než 20leté. Lokalita nadále zůstává v záplavovém území stoleté povodně,
- k. ú. Modřice – ze záplavového území stoleté povodně vyjmuta plocha tzv. CTPark Modřice,
která byla ohrazována protipovodňovým valem. Z podrobných hydrotechnických výpočtů
povodňových vod Svratky a Svitavy a dle podrobných výškopisných podkladů je dále
záplavové území pro stoletou povodeň aktualizováno v úseku dálnice D2 mezi Ivanovickým
potokem a odpočívkou. V délce cca 450 m hrozí při stoleté povodni přelití dálničního tělesa.
Hloubky vody závisí na objemu povodně a transformačním účinku inundace, mohou se zde
pohybovat až kolem 0,5 m.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 86684/2017, ze dne 14.06.2017 a jejich stanoviska byla
předána k vyjádření žadateli, tj. Povodí Moravy, s. p., od kterého zdejší vodoprávní orgán obdržel
vyjádření včetně doplnění žádosti o aktualizaci stanoveného záplavového území toku Svratka a
Svitava v k. ú. Horní Heršpice, Chrlice a Pisárky, pod zn. PM003512/2018-210/Jel, ze dne 17.01.2018.
Konkrétně se předložené doplnění žádosti týká následujících lokalit:
-

k. ú. Chrlice – na pozemku p. č. 588/1 byly provedeny terénní úpravy spočívající ve
vybudování opěrné zdi a násypu pozemku pod budoucí stavbou rodinného domu. Navýšení
pozemku je nad úroveň stoleté povodně. Dle předložené žádosti terénními úpravami nedošlo
ke zhoršení odtokových poměrů, jedná se o okrajovou část záplavového území. Současně

2/6

s tímto pozemkem došlo k úpravě hranice záplavového území podél ulice Okrajová na
pozemcích, kde je již stávající zástavba nad úrovní stoleté povodně nebo kde je již navýšený
terén,
-

k. ú. Horní Heršpice – pozemek p. č. 707/2 (dopisem Povodí Moravy, s. p., ze dne 09.03.2018,
zn. PM015284/2018-210/Jel, doplněno o pozemek p. č. 707/1) nad silničním mostem ulice
Sokolova, ř. km Svraky 34,776. Dle předložené žádosti byl terén na tomto pozemku
v záplavovém území navýšen z důvodu lokální povodňové ochrany budoucího bytového
domu a je tak navržen k vyjmutí ze záplavového území. Navýšení terénu by zde mělo být nad
úroveň stoleté povodně,

-

k. ú. Pisárky – úprava záplavového území v areálu Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., ř. km
Svratky 40,653 – 41,116, dle žádosti v této lokalitě došlo v roce 2015 k vybudování
neprůtočného oplocení – podezdívky, která má zabránit vniknutí vody při povodňových
průtocích do areálu.

Dopisem č. j. JMK 17101/2018 vyhotoveným dne 30.01.2018 požádal zdejší vodoprávní úřad dotčené
orgány v předmětné záležitosti o stanovisko k návrhu nového záplavového území uvedených vodních
toků. Obdržená stanoviska dotčených orgánů Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí, předal opět zpracovateli k vyjádření, který své stanovisko zaslal zdejšímu vodoprávnímu
úřadu dopisem vyhotoveným dne 03.04.2018 zn. PM015609 /2018-210/Jel.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy č. j.: JMK 52450/2018, vyhotovenému dne 19.04.2018
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.
Dosavadní záplavové území a aktivní zóna výše uvedených toků v dané oblasti byla stanovena
opatřením zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 142932/2009, vyhotoveným dne 29.01.2010, které
bylo aktualizováno opatřením č. j. JMK 141985/2012, vyhotoveným dne 30.04.2013 a opatřením č. j.
JMK 36299/2013, vyhotoveným dne 16.07.2013.
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 23.05.2017, pod zn. PM018787/2017-210/Jel,
- vyjádření MěÚ Šlapanice, odboru výstavby, ze dne 22.06.2017, č. j. OV-ČJ/101448-17/BAB,
- vyjádření MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí, ze dne 26.06.2017, č. j. OŽP-ČJ/10094617/MOU,
- vyjádření Úřadu Městské části Brno-Chrlice, odboru stavebního, ze dne 29.06.2017, č. j.
MCBCHR/02538/17/Šr,
- vyjádření města Modřice ze dne 26.06.2017,
- vyjádření Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a rozvoje, č. j.
MMB/0258619/2017, ze dne 19.06.2017,
- vypořádání připomínek a doplnění žádosti podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 17.01.2018, pod
zn. PM003512/2018-210/Jel,
- sdělení Úřadu Městské části Brno – střed, stavebního úřadu, č. j. MCBS/2018/0025351/SLOJ, ze
dne 09.02.2018,
- sdělení Statutárního města Brna, Městské části Brno-střed, odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů Úřadu městské části, č. j. MCBS/2018/0027683/ZRUL, ze dne 14.02.2018,
- vyjádření města Modřice, č. j. Mod483/2018, ze dne 26.02.2018,
- vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, č. j. OŽP-ČJ/13799-18/MOU,
ze dne 28.02.2018,
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-

vyjádření Úřadu Městské části Brno – Chrlice, odboru stavebního, ze dne 15.02.2018, č. j.
MCBCHR/00616/18/Kaš,
vyjádření Městské části Brno – jih, stavebního úřadu, ze dne 20.02.2018, č. j.
MCBJIH/02403/2018/SERK/Bu,
vyjádření Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a rozvoje, č. j.
MMB/0061542/2018, ze dne 15.02.2018,
vyjádření Úřadu městské části Brno – jih, č. j. MCBJIH/04130/2018ORG/Paz.

Ve vyjádřeních MěÚ šlapanice, Odboru výstavby, č. j. OV-ČJ/101448-17/BAB, MěÚ Šlapanice, odboru
životního prostředí, č. j. OŽP-ČJ/100946-17/MOU, Magistrátu města Brna, odboru územního
plánování a rozvoje, č. j. MMB/0258619/2017, Úřadu Městské části Brno-střed, stavebního úřadu, č.
j. MCBS/2018/0025351/SLOJ, Úřadu Městské části Brno-střed, odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů, č. j. MCBS/2018/0027683/ZRUL, Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, č. j.
OŽP-ČJ/13799-18/MOU, Úřadu Městské části Brno-Chrlice, odboru stavebního, ze dne 15.02.2018, č.
j. MCBCHR/00616/18/Kaš nebyly vzneseny k předloženému návrhu připomínky.
Ve vyjádření Úřadu Městské části Brno-Chrlice, odboru stavebního, ze dne 29.06.2017, č. j.
MCBCHR/02538/17/Šr je uvedeno, že předmětná záležitost byla projednána na 88/VII schůzi Rady
městské části Brno-Chrlice dne 28.06.2017. Dále je v tomto vyjádření uvedeno, že na této schůzi Rada
městské části vyslovila nesouhlas s návrhem změny aktivní zóny záplavového území Svratky a Svitavy
v k. ú. Chrlice a Modřice. V tomto vyjádření však chybí jakékoli odůvodnění nesouhlasu s předmětnou
změnou aktivní zóny uvedených vodních toků, proto není možné se k tomuto stanovisku blížeji
vyjádřit.
Ve vyjádření města Modřice ze dne 26.06.2017 je uvedeno, že město Modřice s navrhovanou
změnou záplavového území v oblasti plochy tzv. CTParku Modřice nesouhlasí, dokud nebude
posouzen vliv tohoto vyjmutí (pozn. Zmenšení rozsahu stanoveného záplavového území) na odtokové
poměry řeky Svratky v k. ú. Modřice a vliv na již zpracovaná PPO města Modřice.
Ve vyjádření města Modřice č. j. Mod483/2018, ze dne 26.02.2018 je uvedeno, že Rada města
Modřice vzala návrh na aktualizaci záplavového území toku Svratka a Svitava v k. ú. Horní Heršpice,
Chrlice a Pisárky na vědomí a k tomuto návrhu nemá připomínky za podmínky, že nedojde ke
zhoršení odtokových poměrů na území města Modřice. K tomuto konstatujeme, že pouhou
administrativní změnou rozsahu záplavového území nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Ke
změně odtokových poměrů může dojít například stavební činností a samotným zastavěním řešeného
území, což není předmětem tohoto projednávání.
Ve vyjádření Úřadu Městské části Brno-jih, odboru stavebního, ze dne 20.02.2018, č. j.
MCBJIH/02403/2018/SERK/Bu je uvedeno, že na terénní úpravy včetně odvodňovacího žlabu se
vsakem na pozemku 707/2 v k. ú. Horní Heršpice vydal stavební úřad Brno-jih vydal souhlas č. j.
MCBJIH/09875/2017/SÚ/Dv dne 19.09.2017 a vodoprávní úřad MMB stavební povolení a nakládání
s vodami pro vsakovací objekt a drenážní potrubí pod č. j. MMB/0357971/2017 dne 09.04.2017.
Stavební úřad UMČ Brno-jih dále uvedl, že uvedené terénní úpravy nebyly povoleny jako
protipovodňové opatření.
Ve vyjádření Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a rozvoje, č. j. MMB/0061542/2018
je zejména uvedeno, že z hlediska územně plánovacího lze zobecnit, že dílčí řešení protipovodňové
ochrany jednotlivých záměrů jsou nekoncepční a nemohou zaručit, že nebude do budoucna
znemožněno cílové využití území podle koncepce stanovené územně plánovací dokumentací nebo
územně plánovacími podklady.
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Ve vyjádření Statutárního města Brna, Městské části Brno-jih, ze dne 22.02.2018, č. j.
MCBJIH/02920/2018/SERK/Dvo je uvedeno, že aktualizace se v městské části Brno-jih týká pozemku
p. č. 707/2 v k. ú. Horní Heršpice. Tento pozemek je součástí projektové dokumentace „Studie návrhu
realizace etapy protipovodňových opatření města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova“. Městská
část Brno-jih projednala žádost o vyjádření k návrhu na stanovení aktualizace zálavového území
vodního toku Svratka a Svitava v k. ú. Horní Heršpice na 98. zasedání RMČ dne 21.02.2018 s tím, že
na základě předložené dokumentace a usnesení RMČ Brno-jih na 96. zasedání nesouhlasí s aktualizací
záplavového území vodního toku Svratka a Svitava v k. ú. Horní Heršpice do uskutečnění prezentace
projektové dokumentace jejím zpracovatelem, za účasti OVLHZ MMB a Povodí Moravy, s. p. a vydání
stanoviska, kde na území MČ Brno-jih lze či nelze stavět v záplavovém území a za jakých podmínek
(nepř. kde lze provádět lokální protipovodňové či jiné opatření). Rada městské části Brno-jih
požaduje také řešit protipovodňové opatření a změny záplavového území komplexně pro celé území.
K tomuto zdejší vodoprávní úřad konstatuje, že s názorem Statutárního města Brna, Městské části
Brno-jih lze souhlasit. Protipovodňová opatření týkající se města Brna by se měla řešit komplexně,
tedy nejprve vybudovat řádná protipovodňová opatření a kompenzace, v souladu s koncepčními
dokumenty, tj. např. s Generelem odvodnění města Brna, s Plánem pro zvládání povodňových rizik v
povodí Dunaje a Národním plánem povodí Dunaje. Zmíněné plochy kolem ulice Sokolova v k. ú. Horní
Heršpice se nachází kromě záplavového území také v plochách středního povodňového ohrožení a
v ploše středního povodňového rizika. Tyto zmíněné dokumenty jsou závaznými podklady, a to jak
z hlediska územního plánování, tak z hlediska povolování výstavby v těchto plochách. Možné
přijatelné ohrožení v tomto území je pouze využití pro sport a rekreaci. Podle Plánu pro zvládání
povodňových rizik v povodí Dunaje schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince
2015 č. 1082, jehož závazná část byla vydána opatřením obecné povahy Ministerstva životního
prostředí č. j. 990992/ENV/15, ze dne 22.12.2015, je např. dle cíle 1 s názvem „Zabránění vzniku
nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku“ třeba zohlednit principy povodňové
prevence v územně plánovací dokumentaci obcí a při správních řízeních, zejména nevytvářením
nových ploch v nepřijatelném riziku, nezvyšováním hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném
riziku a případně změnou užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku.
V těchto plánech je také počítáno s prevencí rizik, spočívající v opatřeních pro zamezení umístění
nových či rozšíření stávajících zranitelných staveb a aktivit v ohroženém území, jako je např. územní
plánování a regulace výstavby, opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených
oblastí, nebo jejich přemístění do míst s nižší mírou povodňového ohrožení. Plánování výstavby
v těchto lokalitách by tedy bylo zcela proti smyslu uvedených koncepčních dokumentů. Hlavním
cílem prováděných protipovodňových opatření v území by mělo být ochránit stávající výstavbu a
nikoli provádět protipovodňová opatření z důvodu ochrany nových, doposud neexistujících staveb
uprostřed rozsáhlého záplavového území.
Ve vyjádření Úřadu městské části Brno – jih, č. j. MCBJIH/04130/2018ORG/Paz je uvedeno, že Rada
městské části Brno-jih, na svém 101. zasedání dne 28.03.2018 projednala uvedený návrh s tím, že
nesouhlasí s aktualizací záplavového území vodního toku Svratka a Svitava v k. ú. Horní Heršpice.
Zdejší vodoprávní úřad tento nesouhlas bere na vědomí.
Z výše uvedených důvodů a také s ohledem na doporučení žadatele, tj. podniku Povodí Moravy, s. p.,
zdejší vodoprávní úřad část záměru na aktualizaci záplavového území týkající se katastru Horní
Heršpice oddělil z projednávání v rámci tohoto opatření obecné povahy a tuto část bude řešit
v samostatném řízení.
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
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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 (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 předmětné opatření obecné povahy včetně mapových podkladů Ministerstvu
životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, aktualizován rozsah záplavového území
a rozsah vymezení aktivní zóny záplavového území toku Svratka a Svitava tak, jak je výše uvedeno.
Dotčené obecní úřady obcí a městských částí, na jejichž katastrálním území se nově předmětné
záplavové území a aktivní zóna stanovuje, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu
15 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:
 Magistrát města Brna, vodoprávní úřad, úřad územního plánování
 Úřad městské části Brno – střed, stavební úřad
 Městský úřad Šlapanice, vodoprávní úřad, úřad územního plánování
 Úřad městské části Brno – Chrlice, stavební úřad
 Úřad městské části Brno – jih, stavební úřad
 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 se nově předmětné záplavové
území a aktivní zóna stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dní na úřední
desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět na adresu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje)
 Statutární město Brno
 město Modřice
 Městská část Brno – Chrlice
 Městská část Brno – jih
 Městská část Brno – střed
Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

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

