Toto opatření obecné povahy
nabylo účinnosti dne: 20.12.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S-JMK 92147/2017 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 170376/2019

v Brně dne:
25.11.2019

Opatření obecné povahy
Změna záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485
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
15.06.2017, pod zn. PM035032/2017-210/Jel doplněný dopisem ze dne 19.09.2019 zn. PM18657/2019-5210/Jel
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 (dále jen „vyhlášky“), změnu
záplavového území
významného vodního toku
Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485.
Záplavové území významného vodního toku Rakovec (ČHP 4-14-02-002, viz. pořadové číslo 772 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) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu
vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
TOKU RAKOVEC km 0,000 – 20,485“, záplavové území a aktivní zóna, z dubna 2019, mapový list AZ.1.
a AZ.2.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně nově
vymezuje
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu
aktivní zóny záplavového území
Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485,
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉHO
ÚZEMÍ TOKU RAKOVEC km 0,000 – 20,485“, záplavové území a aktivní zóna, z dubna 2019, mapový
list AZ.1. a AZ.2.
Tímto opatřením obecné povahy bude v uvedeném úseku vymezeném říčním km nahrazeno
stanovení záplavového a vymezení aktivní zóny záplavového území toku Rakovec, vydané opatřením

obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č. j. JMK
39809/2008, vyhotoveným dne 25.06.2008, č. j. JMK 151415/2006, vyhotoveným dne 19.02.2007 a č.
j. JMK 2796/2005 OZP – Hm, vyhotoveným dne 15.04.2005.
Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání
předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.
II.
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) vodního zákona v souladu s § 67
odst. 3 vodního zákona
stanovuje
v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 –
20,485 následující omezující podmínky:
1) zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním
poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro
povodňovou vlnu,
2) zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací
povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3) zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové
poměry,
4) zakazuje se výstavba objektů, které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy
důchodců, školy, obchodní centra atd.,
5) nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti
povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich
zranitelnosti a potenciálních škod,
6) v rámci nové výstavby se zakazuje budování podsklepených objektů,
7) v rámci nové výstavby je třeba umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň
hladiny příslušné Q100,
8) v rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např.
elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q100,
9) v rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např.
je možno použít pouze nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a
nenákladná údržba po povodních).
Dotčené katastrální území:
Hrušky u Brna, Vážany nad Litavou, Křenovice u Slavkova, Holubice, Velešovice, Rousínov u Vyškova,
Čechyně, Komořany na Moravě, Tučapy u Vyškova, Nemojany
O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.06.2017 žádost
podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno o aktualizaci stanoveného záplavového
území a aktivní zóny vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 20,485.
Navrženou aktualizaci záplavového území a aktivní zóny záplavového území Rakovce vypracovalo
Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2017 a 2019.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 108050/2017, ze dne 25.07.2017.
Jelikož z projednání s dotčenými úřady vyplynuly požadavky na úpravu předloženého návrhu
aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec, zdejší vodoprávní úřad shromážděné
stanoviska dotčených orgánů předložil zpět podniku Povodí Moravy, s. p., dopisem č. j.: JMK
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166271/2017. Dne 23.09.2019 zdejší vodoprávní úřad obdržel od Povodí Moravy, s. p., aktualizované
záplavové území a aktivní zónu záplavového území toku Rakovec se zapracovanými připomínkami
dotčených orgánů.
Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými
orgány vyzval přípisem č. j. JMK 142872/2019 dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo
aktivní zónu v záplavovém území (výrok II. tohoto opatření obecné povahy) přímo dotčeny, byli
obeznámeni s tím, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 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.
Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 15.06.2017, pod zn. PM035032/2017-210/Jel,
- vyjádření obce Nemojany, zn. NEM 397/2017, ze dne 04.08.2017,
- vyjádření města Rousínov, č. j. 2200/2017-3919/ML, ze dne 07.08.2017,
- vyjádření MěÚ Vyškov, OŽP, č. j. MV 57897/2017, ze dne 14.08.2017,
- vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, č. j. SU/36155-17/8536-2017/Več, ze dne 09.08.2017,
- doplnění žádosti podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 19.09.2019, pod zn. PM-18657/20195210/Jel.
Ve sdělení Úřadu města Rousínov a MěÚ Vyškov je uvedeno, že proti předmětnému návrhu nemají
připomínek.
Obec Nemojany ve svém vyjádření uvádí, že nesouhlasí s úpravou záplavového území a aktivní zóny,
a to z důvodů, že:
- úpravu záplavového území (jeho rozšiřování či zpřesňování) považujeme ze strany žadatele
(Povodí Moravy, s. p.) za alibistické. Místo řádné péče o potok Rakovec, ke které byli
v posledních letech opakovaně obcí vyzváni (bez jakéhokoli řešení úprav) volí tu nejjednodušší
variantu, jak požadavky odmítnout – upravit záplavové území a přesunout problém na obce,
potažmo majitele nemovitosti a pozemků v těchto záplavových zónách,
- Povodí Moravy, s. p., by se mělo spíše zaměřit na úsilí na zmenšení záplavových území v obcích
prováděním příslušných opatření k udržení vody v korytě – což se v Nemojanech rozhodně
neděje a situace se stále zhoršuje. Předpokládaná úprava je z našeho pohledu dobrá tak pro
pojišťovny – obci v ničem nepomůže, spíš naopak,
- Obec Nemojany požaduje po Povodí Moravy, s. p., kompletní vyčištění toku Rakovec, vyřezání
náletových dřevin z koryta potoka a jeho okolí, vykácení proschlých stromů, jejichž padající větve
zmenšují průřez potoka.
K tomuto zdejší vodoprávní úřad konstatuje, že upravený návrh rozsahu záplavového území a aktivní
zóny toku Rakovec, předložený správcem toku dopisem ze dne 19.09.2019 je zpřesněn na základě
nových výškopisných údajů o terénu dle DMR 5G (digitální model 5. generace). K výše uvedeným
podmínkám obce Nemojany, lze uvést, že z vodního zákona, konkrétně z ustanovení § 47 vyplývá, že
správce vodního toku má mimo jiné za povinnost pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové
porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v požadované šířce
tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Pokud by správce
vodního toku řádně nevykovával své povinnosti dle § 47 vodního zákona, mohl by se tímto dopustit
přestupku. V souladu s ust. § 110 vodního zákona vodoprávní úřady kontrolují dodržování ustanovení
vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k
odstranění zjištěných závad. Průtočnost vodního toku, doporučujeme tedy řešit s příslušným
vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností.
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Je třeba také zmínit, že v souladu s § 86 vodního zákona, jednotlivé obce mohou v případě potřeby
činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět.
Obce také mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na
jejich výstavbu. Právnické a fyzické osoby tak nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními
k ochraně jejich majetku před povodněmi.
Městský úřad Slavkov u Brna ve stanovisku uvedl, že doporučuje prověřit, zda stavba s názvem
„Revitalizace Mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“ bude mít vliv na navrženou aktualizaci
rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec. Krajský úřad Jihomoravského kraje, na
základě předloženého doplnění návrhu od Povodí Moravy, s. p., ze dne 19.09.2019 uvádí, že výše
uvedenou stavbou, která zahrnovala i opravu stavidlového jezu Křenovice, došlo ke zlepšení
povodňové situace v této lokalitě a k úpravě rozsahu záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec.
Z ostatních vyjádřeních dotčených orgánů vyplývá, že k předloženému návrhu aktualizace rozsahu
záplavového území a aktivní zóny toku Rakovec nemají připomínky.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ve výroku II. tohoto opatření obecné
povahy také stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný
veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území. Tyto podmínky je
vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo
aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru
ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.
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 a aktivní zóny záplavového
území významného vodního toku Rakovec spolu příslušnou dokumentací v elektronické podobě
Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli územně analytických podkladů.
Z uvedených důvodů byl, dle návrhu správce vodního toku, aktualizován rozsah záplavového území a
aktivní zóna záplavového územní toku Rakovec tak, jak je výše uvedeno.
Dotčené obecní úřady obcí, 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.
POUČENÍ:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru
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Rozdělovník:
Doručí se:
− Povodí Moravy, s. p.
− MěÚ Slavkov u Brna, vodoprávní úřad, orgán územního plánování
− MěÚ Rousínov
− MěÚ Vyškov, vodoprávní úřad, orgán územního plánování
− KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti OOP)
− Ministerstvo životního prostředí + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)
Déle se doručí s žádostí o vyvěšení tohoto návrhu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání
potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
− Obec Hrušky (okr. Vyškov)
− Vážany nad Litavou
− Obec Křenovice
− Obec Holubice
− Obec Velešovice
− Město Rousínov
− Obec Komořany
− Obec Tučapy
− Obec Nemojany
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