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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S-JMK 141979/2012 OŽP-Ci

Naše č.j.:
JMK 141979/2012

Vyřizuje/linka
Ing. Michal Cibulka/2690

v Brně dne:
3. 6. 2013

Opatření obecné povahy
Záplavové území a vymezení aktivní zóny vodního toku Litava v k.ú. Újezd u Brna
a v k.ú. Slavkov u Brna
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., se
sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, vyhotovený dne 12.12.2012, pod zn. PM068466/2012210/Jel, nově

stanoví
na podkladě § 66 odst. 1, 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 Litava
v km 22,794 – 25,613 (k.ú. Slavkov u Brna).
Záplavové území významného vodního toku Litava, ČHP 4-15-03-028 (viz pořadové
číslo 771 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). Záplavové území se stanoví pro výskyt
povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q100), zobrazením
záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapových podkladech vypracovaných podnikem
Povodí Moravy, s.p., nazvaných Záplavové území toku Litava ř. km 22,794 – 25,613 (k.ú.
Slavkov u Brna) po provedení protipovodňových opatření Slavkov, záplavové území a aktivní
zóna“, z prosince 2012, mapový list AZ.3.-4. V legendě tohoto mapového podkladu je
záplavové území vyznačeno jako „Litava rozliv Q100“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně nově
vymezuje
v souladu s § 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
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aktivní zónu záplavového území toku Litava
v ř. km 11,531 – 16,705 (k.ú. Újezd u Brna)
a v ř. km 22,794 – 25,613 (k.ú. Slavkov u Brna)
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000
v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaných
„Záplavové území toku Litava km 11,531 – 16,705 (k.ú. Újezd u Brna) a Záplavové území toku
Litava ř. km 22,794 – 25,613 (k.ú. Slavkov u Brna) po provedení protipovodňových opatření
Slavkov, záplavové území a aktivní zóna“, z prosince 2012, mapový list AZ.2 a AZ.3.-4. V
legendě těchto mapových podkladu je aktivní zóna vyznačena jako „AKTIVNÍ ZÓNA
ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ“ (pro k.ú. Újezd u Brna) a „Aktivní zóna Litava“ (pro k.ú. Slavkov u
Brna).
Do dokumentace (mapových podkladů záplavového území a aktivní zóny toku Litava)
je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, kancelář 408A (průchodem do budovy IMOSu). Dále je možné
předmětné záplavové území a jeho aktivní zónu zobrazit na internetových stránkách
Jihomoravského kraje.
Zároveň zaniká záplavové území toku Litava v ř. km 22,794 – 25,613 a vymezení
aktivní zóny záplavového území toku Litava v ř. km 22,794 – 25,613 a v ř. km 11,531 –
16,705 provedené opatřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, č.j.: JMK 39810/2008, vyhotoveným dne 16. 9. 2008.
Dotčené katastrální území:
Újezd u Brna, Slavkov u Brna
O D Ů V O D N Ě N Í:
Podáním učiněným dne 13.12.2012 podnik Povodí Moravy, s.p., předložil Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, k novému vymezení aktivní zónu
záplavového území vodního toku Litava v k.ú. Újezd u Brna a nové záplavové území a
vymezení aktivní zóny v k.ú. Slavkov u Brna. Předmětné návrhy se týkají vodního toku Litava
v ř. km 11,531 – 16,705 (k.ú. Újezd u Brna) a ř. km 22,794 – 25,613 (k.ú. Slavkov u Brna).
Záplavové území v k.ú. Újezd u Brna je stanovené dle průtoku Q100 = 54 m3/s, v k.ú. Slavkov u
Brna Q100 = 47 m3/s.
V lokalitě k.ú. Újezd u Brna podnik Povodí Moravy, s.p., navrženou změnu odůvodnil
tím, že v dané oblasti bylo přehodnoceno vymezení aktivní zóny záplavového území toku
Litava na základě předloženého podrobného geodetického zaměření terénu. Nové vymezení
aktivní zóny toku Litava v dané lokalitě, tak více odpovídá skutečnému stavu v terénu.
V lokalitě k.ú. Slavkov u Brna podnik Povodí Moravy, s.p., navrženou změnu
odůvodnil tím, že v dané oblasti bylo přehodnoceno vymezení aktivní zóny a záplavové
území toku Litava na základě již vybudovaných protipovodňových opatření. Nové vymezení
aktivní zóny a záplavového území toku Litava v dané lokalitě, tak více odpovídá skutečnému
stavu v terénu.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný
návrh s dotčenými orgány státní správy přípisem č.j. JMK 4996/2013, ze dne 25.1.2013.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření
podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení. Dle § 172 odst. 3 správního řádu zdejší
vodoprávní úřad v návrhu opatření obecné povahy stanovil, že veřejné projednání
předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.
Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:
- vyjádření MěÚ Šlapanice, ožp, č.j.: OŽP-ČJ/6928-13/MOU, ze dne 8. 2. 2013;
- vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, ožp, č.j.: ZP/3266-13/861-2013/Večm, ze dne 11. 2. 2013;
- vyjádření Města Slavkov u Brna, zn.: 419/2013/MST, ze dne 12. 2. 2013;
- vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, ožp, č.j.: ZP/3113-13/861-2013/Več, ze dne 7. 2. 2013;
- vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: ZP/311313/861-2013/Več, ze dne 18. 2. 2013;
- doplnění návrhu Povodí Moravy, s.p., zn.: PM08906/2013-210/Jel.
Výše uvedená vyjádření dotčených orgánů a ostatních správních úřadů byla dopisem
č.j.: JMK 18375/2013, předána podniku Povodí Moravy, s.p., k vypořádání a případnému
zapracování. Dne 27.3.2013 bylo zdejšímu vodoprávnímu úřadu doručeno od podniku Povodí
Moravy, s.p., vyjádření k připomínkám s tím, že Povodí Moravy, s.p., provedlo přehodnocení
rozsahu návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny toku Litava v k.ú. Slavkov u Brna.
Záplavové území a aktivní zóna byla rozdělena na rozliv z toku Litava a z toku Prostředníček.
Dále bylo doplněno záplavové území a aktivní zóna toku Litava na levém břehu tohoto toku a
prostor nacházející se v současném biokoridoru (ř.km cca 24,000).
V aktivní zóně záplavových území (dle § 67 odst. 1 vodního zákona) se nesmí
umísťovat, 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 vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb
dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v
záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, 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 a dále jsou
zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.
Nově vymezená aktivní zóna významného vodního toku Litava je závazným
podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu
zahrnuta 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.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu se po nabytí účinnosti předá toto vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Litava včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.
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Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, nově stanoveno
záplavové území a vymezena aktivní zóna vodního toku Litava v ř. km 11,531 – 16,705 (k.ú.
Újezd u Brna) a v ř. km 22,794 – 25,613 (k.ú. Slavkov u Brna) tak jak je výše uvedeno.
Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto
dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto
návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.
Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení tohoto vymezení na úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Doručí se:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Dále obdrží:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavební úřad, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u
Brna
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého
nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna
Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
Doručí se včetně tištěných mapových podkladů týkajících se předmětného záplavového
území a aktivní zóny:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + CD s digitálními podklady
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, Palackého nám. 260, 684 01
Slavkov u Brna
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu + CD s digitálními podklady – zde
Dotčené obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území
stanovuje žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání
potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

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

