Toto opatření obecné povahy
nabylo účinnosti dne: 13.06.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S-JMK 133779/2018 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 75487/2019

v Brně dne:
24.05.2019

Opatření obecné povahy
Změna záplavového území vodního toku Svratka
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, zn. PM25792/2018-210/Jel ze dne 19.09.2018, doplněnou dopisem zn. PM-25792/2019-210/Jel ze dne
22.10.2018 a dopisem zn. PM-11115/2019/5210/Jel ze dne 05.03.2019 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 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen
„vyhlášky“)
záplavové území
významného vodního toku
Svratka v ř. km 34,751 – 34,913.
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) se nově 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)“, ze září 2018, mapový list AZ.1.
Tímto opatřením obecné povahy se v uvedeném říčním km nahrazuje stanovení záplavového území
vodního toku Svratka, vydané 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.
Mimo uvedenou lokalitu a říční km vodního toku Svratka není tímto opatřením platnost stávajícího
záplavového území dotčena.
Dotčená katastrální území a pozemky:
k. ú. Horní Heršpice – pozemek p. č. 707/1 a 707/2

O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.09.2018 žádost
podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM-25792/2018-210/Jel, doplněnou
dne 22.10.2018 ve věci návrhu na aktualizaci stanoveného záplavového území toku Svratka v k. ú.
Horní Heršpice.
Konkrétně se předložené podání týká lokality v k. ú. Horní Heršpice – pozemek p. č. 707/1 a 707/2
nad silničním mostem ulice Sokolova, ř. km Svratky 34,776. Dle předložené žádosti byl terén na
uvedených pozemcích navýšen nad úroveň stoleté povodně z důvodu plánované výstavby bytového
komplexu.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 155416/2018, ze dne 07.11.2018.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy č. j. JMK 50965/2019, vyhotovenému dne 02.04.2019 podávaly
připomínky do 20 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.
Tímto opatřením obecné povahy se v uvedeném říčním km nahrazuje stanovení záplavového území
vodního toku Svratka, vydané 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.
Mimo uvedenou lokalitu a říční km vodního toku Svratka není tímto opatřením platnost stávajícího
záplavového území dotčena.
K projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 23.05.2017, pod zn. PM018787/2017-210/Jel,
- doplnění žádosti zn. PM-25792/2019-210/Jel ze dne 22.10.2018,
- vyjádření ÚMČ města Brna, Brno-Jih, stavební úřad, č. j. MCBJIH/12914/2018/SÚ/Bu ze dne
23.11.2018,
- vyjádření ÚMČ města Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/12524/2018/SEKR/Dvo ze dne 22.11.2018,
- vyjádření Magistrátu města Brna, OÚPR, č. j. MMB/0453894/2018/Pt ze dne 27.11.2018,
- sdělení BEMETT Heršpice s. r. o. ze dne 29.12.2018,
- vyjádření ÚMČ města Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/01395/2019ORG/Paz ze dne 01.02.2019,
- doplnění žádosti zn. PM-11115/2019/5210/Jel ze dne 28.02.2019,
- sdělení ÚMČ města Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/03222/2019/SÚ/Dv ze dne 28.03.2019 včetně
protokolu z kontrolní prohlídky provedených terénních úprav.
Ve vyjádření Magistrátu města Brna, OÚPR, č. j. MMB/0453894/2018/Pt nebyly vzneseny
k předloženému návrhu připomínky.
Ve vyjádření ÚMČ města Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/12524/2018/SEKR/Dvo ze dne 22.11.2018 a ve
vyjádření ÚMČ města Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/01395/2019ORG/Paz ze dne 01.02.2019 je
uvedeno, že Rada městské části Brno-Jih nemá připomínky k vyjmutí předmětných pozemků ze
záplavového území za předpokladu splnění zákonných podmínek pro vydání opatření obecné povahy
a kontroly dokončení provedených terénních úprav pro navýšení terénu. Dle sdělení ÚMČ města
Brna, Brno-Jih, č. j. MCBJIH/03222/2019/SÚ/Dv ze dne 28.03.2019 byla požadovaná kontrolní
prohlídka stavby terénních úprav provedena dne 26.03.2019.
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Zdejší vodoprávní úřad dále konstatuje, že zmíněné plochy kolem ulice Sokolova v k. ú. Horní
Heršpice, které se tímto opatřením vyjímají ze stanoveného záplavového území i nadále leží
v plochách středního povodňového ohrožení a v ploše středního povodňového rizika 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. V této lokalitě je tak i po vyjmutí
předmětných ploch ze záplavového území třeba respektovat omezení vyplývající z výše uvedeného
závazného dokumentu.
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 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady
včetně tohoto opatření jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského
kraje (Mapový portál případně na stránkách Jihomoravského kraje v části životní prostředí – opatření
obecné povahy).
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4
vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území významného vodního toku
Svratka spolu příslušnou dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a
pořizovateli územně analytických podkladů.
Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, aktualizován rozsah záplavového území
toku Svratka tak, jak je výše uvedeno.
Dotčené obecní úřady obcí a městských částí, na jejichž katastrálním území se nově předmětné
záplavové území 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
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Rozdělovník:
Doručí se:
− Povodí Moravy, s. p. + dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti
− Statutární město Brno
− Městská část Brno – Jih
− Magistrát města Brna, vodoprávní úřad
− Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje
− Úřad městské části Brno-Jih, stavební úřad
− KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti OOP)
− Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti OOP)
Dále se doručí s žádostí o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dní na úřední desce:
− Statutární město Brno
− Městská část Brno – jih
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