MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:



SU/71798-17/ 1990-2018/Več

ČJ.:



Dle rozdělovníku
Ing. Andrea Večerková
544 121 164

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:

andrea.vecerkova@meuslavkov.cz

E-MAIL:


21.03.2018

DATUM:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
1. aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území drobného
vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí (OSÚÚPŽP), oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na návrh správce drobného vodního toku
Prostředníček, kterým je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013, pod č.j.
PM068704/2017-210/Jel ze dne 20.11.2017
stanoví
na podkladě ustanovení § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, ustanovení § 171, § 172, § 173
správního řádu a ustanovení § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovení záplavových území
první aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území
drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna.
Záplavové území drobného vodního toku Prostředníček, č.h.p. 4-15-03-064 bylo stanoveno pro
výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q100), zobrazením
záplavového území v měřítku 1:5000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí
Moravy, s.p., nazvaných „Záplavové území toku Prostředníček k.ú. Slavkov u Brna po provedení
protipovodňových opatření Slavkov“, z data prosinec 2013, číslo výkresu AZ_P.3.-4 opatřením
obecné povahy, které vydal MěÚ Slavkov u Brna pod č.j. ZP/26691-13/177-2014/Več ze dne
11.07.2014.
První aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku
Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna, č.h.p. 4-15-03-064 se navrhuje na základě provedených
terénních úprav na části pozemků parc.č. 347/2 a 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna, kdy tyto pozemky
byly navýšeny nad úroveň stoleté povodně. Kóta navýšeného terénu je 202,70 m n.m. Sousední
pozemek parc.č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna byl naopak snížen z důvodu zachování objemu
vody v inundaci při povodňových situacích.
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí (OSÚÚPŽP), oddělení životního prostředí současně nově
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vymezuje
v souladu s ustanovením § 66 odst. 2, 7, 8 vodního zákona a dle ustanovení § 171, § 172, § 173
správního řádu a ustanovení § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovení záplavových území
první aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území
drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna
v rozsahu zakresleném zobrazením v měřítku 1:5000 v mapových podkladech vypracovaných
podnikem Povodí Moravy, s.p., ústav hydroinformatiky a geodetických informací nazvaných
„Záplavové území toku Prostředníček 1. aktualizace“ (1. aktualizace – terénní úpravy p.č. 347/2
a347/8 k.ú. Slavkov u Brna), z data listopad 2017, číslo výkresu AZ_P.3.-4.
Do dokumentace (mapových podkladů první aktualizace záplavového území a aktivní zóny
záplavového území drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna) je možno
nahlédnout na Městském úřadu Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí (OSÚÚPŽP), oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad, Palackého nám.
260, první patro, dveře č. 202. Dále je možné předmětnou aktualizace záplavového území a
aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna
zobrazit na internetových stránkách MěÚ Slavkov u Brna www.slavkov.cz.
Dotčené katastrální území:
Slavkov u Brna
Odůvodnění:
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí, oddělení životního prostředí, obdržel dne 21.11.2017 žádost podniku Povodí Moravy,
s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ 70890013 o první aktualizaci stanoveného záplavového
území a aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u
Brna.
Nově předložené záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Prostředníček
v k.ú. Slavkov u Brna se aktualizuje z důvodu provedených terénních úprav na části pozemků
p.č. 347/2 a 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna. Tyto pozemky byly navýšeny nad úroveň stoleté
povodně. Kóta navýšeného terénu je 202,70 m n.m. Sousední pozemek parc.č. 347/9 k.ú.
Slavkov u Brna byl naopak snížen z důvodu zachování objemu vody v inundaci při povodňových
situacích.
V současné době platí záplavové území a aktivní zóna záplavového území pro drobný vodní tok
Prostředníček stanovené opatřením obecné povahy, které vydal MěÚ Slavkov u Brna pod
č.j. ZP/26691-13/177-2014/Več dne 11.07.2014.
Dotčené katastrální území:
Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad projednal předmětný návrh s dotčenými
orgány státní správy přípisem č.j. SU/11109-18/1990-2018/Več, ze dne 19.01.2018.
Dále zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání
s dotčenými orgány vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky do 15 dnů
od oznámení této písemnosti na adresu zdejšího vodoprávního úřadu.
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
 Žádost ze dne 21.11.2017 o stanovení první aktualizace záplavového území a aktivní zóny
drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu zakresleném
zobrazením v měřítku 1:5000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí
Moravy, s.p., ústav hydroinformatiky a geodetických informací nazvaných „Záplavové území
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toku Prostředníček 1. aktualizace“, z data listopad 2017, číslo výkresu AZ_P.3.-4 (včetně CD
přílohy)
Žádost doručená dotčeným orgánům státní správy o vyjádření k předloženému návrhu na
stanovení aktualizace záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku
Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad dále sděluje, že podle ustanovení § 67 vodního
zákona platí pro záplavová území jistá omezení. Dle ustanovení § 67 odst. 1 vodního zákona se
v aktivní zóně záplavových území nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na
ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a
dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení
odtokových poměrů.
V aktivní zóně je zakázáno dle ustanovení § 67 odst. 2 vodního zákona těžit nerosty a zeminu
způsobem zhoršující odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok
povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty
a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Nově vymezená první aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území
drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu zakresleném zobrazením
v měřítku 1:5000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., ústav
hydroinformatiky a geodetických informací nazvaných „Záplavové území toku Prostředníček 1.
aktualizace“ (1. aktualizace – terénní úpravy p.č. 347/2 a347/8 k.ú. Slavkov u Brna), z data
listopad 2017, číslo výkresu AZ_P.3.-4 je závazným podkladem pro územní plánování v území,
jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuta do jednotlivých stupňů územně
plánovací dokumentace (grafických částí a výkresů řešících limity využití území) v souladu
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s ustanovení § 173 odst. 1 správního
řádu se po nabytí účinnosti předá tato první aktualizaci záplavového území a aktivní zóny
záplavového území drobného vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu
zakresleném zobrazením v měřítku 1:5000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem
Povodí Moravy, s.p., ústav hydroinformatiky a geodetických informací nazvaných „Záplavové
území toku Prostředníček 1. aktualizace“ (1. aktualizace – terénní úpravy p.č. 347/2 a347/8 k.ú.
Slavkov u Brna), z data listopad 2017, číslo výkresu AZ_P.3.-4 včetně mapových podkladů
Ministerstvu životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo, dle předloženého návrhu správce vodního toku Prostředníček, nově
stanovena první aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území drobného
vodního toku Prostředníček v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu zakresleném zobrazením v měřítku
1:5000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., ústav
hydroinformatiky a geodetických informací nazvaných „Záplavové území toku Prostředníček 1.
aktualizace“ (1. aktualizace – terénní úpravy p.č. 347/2 a347/8 k.ú. Slavkov u Brna), z data
listopad 2017, číslo výkresu AZ_P.3.-4 tak, jak je výše uvedeno.
Dotčená obec Slavkov u Brna, jejíž katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto
dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a předání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad.
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Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v
přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

otisk
úředního
razítka

Ing. Andrea Večerková v.r.
vedoucí odd. životního prostředí

Rozdělovník
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí, silniční správní úřad
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí, orgán územního plánování - CD s digitálními podklady
(po nabytí účinnosti opatření obecné povahy)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha - CD s digitálními podklady (po nabytí
účinnosti opatření obecné povahy)
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)
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