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dle rozdělovníku

Opatření obecné povahy
Záplavové území včetně nového vymezení aktivní zóny významného vodního toku
Morava v ř. km 121,110 po ř.km 131,650 pravého břehu a po ř.km 133,020 levého břehu
(od silničního mostu Strážnice po hranice krajů Jihomoravského a Zlínského) včetně
odlehčovacího ramene Moravy (Vnorovy - Uherský Ostroh), ř.km 0,000-5,940
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, Brno ze dne 11.11.2010 pod zn. PM044408/2010-210/Jel,
na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
I.

stanovuje

záplavové území významného vodního toku Morava, ČHP 4-10-01-001, v ř. km 121,110
po ř. km 131,650 pravého břehu a po ř. km 133,020 levého břehu včetně odlehčovacího
ramene Moravy (Vnorovy - Uherský Ostroh), ČHP 4-13-02-018, v úseku ř. km 0,0005,940
Záplavové území významného vodního toku Morava (viz pořadové číslo 654 v příloze č.1
vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanovuje seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů),
včetně odlehčovacího ramene Moravy (viz. pořadové číslo 719 v seznamu významných
vodních toků) se stanovuje 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
Morava km 121,110 – 133,020 (silniční most Strážnice – hranice kraje JM-ZL)“ z listopadu
2011, mapové listy A.1.+AZ.1. a A.2.+AZ.2., dostupné na internetovém portálu
Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).
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Toto opatření obecné povahy nahrazuje opatření Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 24.5.2005, pod č.j. JMK 8993/2005 OŽPHm
II. vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona
aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Morava v ř. km 121,110 po
ř. km 131,650 pravého břehu a po ř. km 133,020 levého břehu včetně odlehčovacího
ramene Moravy (Vnorovy – Uherský Ostroh) v úseku ř. km 0,000-5,940
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v
mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaných „Záplavové
území toku Morava km 121,110 – 133,020 (silniční most Strážnice – hranice kraje JM-ZL)“ z
listopadu 2011, mapové listy A.1.+AZ.1. a A.2.+AZ.2., dostupné na internetových stránkách
Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).
Dotčená katastrální území stanoveného záplavového území včetně vymezené aktivní zóny:
Strážnice na Moravě, Lidéřovice na Moravě, Vnorovy, Zarazice, Veselí – Předměstí, Milokošť,
Veselí nad Moravou, Moravský Písek, Bzenec.
ODŮVODNĚNÍ
Podnik Povodí Moravy, s.p., jako správce vodního toku Morava zpracoval podklad pro
stanovení záplavového území pro stoletý průtok, který je zobrazen v mapách v měřítku
1:10 000. Zároveň zpracoval podklad pro vymezení aktivní zóny záplavového území, která je
zobrazena v mapě v měřítku 1 : 10 000. Podnik Povodí Moravy, s.p., předložil dne 15.11.2010
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ke stanovení návrh
záplavového území vodního toku Morava v ř. km 121,110 po ř. km 131,650 pravého břehu a
po ř. km 133,020 levého břehu včetně odlehčovacího ramene Moravy (Vnorovy – Uherský
Ostroh) v úseku ř. km 0,000-5,940.
Průběh hladin byl stanoven hydraulickým výpočtem metodou nerovnoměrného
neustáleného proudění (program MIKE 11 – pseudo-dvojrozměrné proudění v toku a
inundacích) pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto, dvacet a pět let (tzv. stoletý,
dvacetiletý a pětiletý průtok – Q100, Q20 a Q5) s následným převedením do mapových
podkladů. Aktivní zóna byla stanovena jako území zasažené rozlivem v souladu s Metodikou
Ministerstva zemědělství ČR pro stanovení aktivní zóny záplavového území vysokého
významu v rozsahu vyznačeném v přiložené analogové formě (zobrazením aktivní zóny
záplavového území v digitálně zpracované mapě v měřítku 1 : 10 000).
Dle § 66 vodního zákona jsou záplavová území včetně jejich aktivních zón
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena
vodou. Jedná se tedy o území, které bude při povodňovém průtoku ohroženo vodou v
průměru s určitou četností a je z hlediska vodního zákona chráněno zejména ze dvou
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důvodů. Prvním důvodem je, aby případní obyvatelé nebyli ohroženi na zdraví a majetku při
povodňových stavech, a aby nedocházelo k neúměrnému zatížení integrovaného
záchranného systému. Druhým důvodem je, aby realizace staveb nebo protipovodňových
opatření v tomto území negativně neovlivňovala povodňový průtok v místě, nad i pod tímto
opatřením nebo stavbou, protože omezením rozlivu může dojít k soustředění průtoku a
zaplavení tak oblastí, které by jinak zaplaveny nebyly, odnášení odplavitelného materiálu s
následnými destruktivními účinky na vodní díla, dopravní stavby, záchranné práce a
podobně.
Z hlediska záplavových území se tedy jedná o konstatování stavu v území. Dle § 66
odst. 2 vodního zákona se aktivní zóna záplavového území vymezuje v zastavěných územích,
v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace a v dalších územích v
souladu s výše uvedenou metodikou dle návrhu správce vodního toku.
V průběhu řízení byly shromážděny následující doklady:
-

návrh podniku Povodí Moravy, s.p., v analogové i digitální formě;

-

vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí,
č.j.: OŽP/48472/10/270/2010 501-v;

-

stanovisko Městského úřadu Kyjov, úřadu územního plánování,
č.j.: ÚÚP48465/10/2102/2010 336;

-

vyjádření Města Veselí nad Moravou, odboru rozvoje a správy města,
č.j.: RSM/43149/2010;

-

stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství; č.j.: KUZL 83272/2010;

-

vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a
územního plánování, č.j.: ŽPÚP/43089/2010;

-

vyjádření Povodí Moravy, s.p. k připomínkám MěÚ Veselí nad Moravou;
zn.: PM004083/2011-210/Jel;

-

dopis ze dne 14.3.2011 – Připomínky a námitky k připravované aktivní záplavové zóně
v katastrálním území Veselí nad Moravou, podepsán Velčovský Karel, Velčovská
Taťána, Dašiki s.r.o., JK Veselí nad Moravou o.s., Lovecký Luděk, Lovecká Olga,
Lovecká Ingrid;

-

žádost Povodí Moravy, s.p. o doplnění údajů k lokalitě Jízdárna, zn.: PM013492/2011210/Jel;
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-

vyjádření Povodí Moravy, s.p. k připomínkám k návrhu aktivní zóny toku Morava,
zn.: PM016234/2011-210/Jel;

-

stanovisko Města Veselí nad Moravou, odboru rozvoje a správy města,
č.j.: RSM/16896/2011;

-

námitka společnosti Wessels, s.r.o. k opatření obecné povahy - změna záplavového
území a vymezení aktivní zóny Morava v km 121,110 po ř.km 131,650 pravého břehu
a po ř.km 133,020 levého břehu včetně odlehčovacího ramene Moravy, ze dne
16.5.2011;

-

doplnění žádosti Povodí Moravy, s.p., k návrhu záplavového území – shrnutí
připomínek, zn.: PM033256/2011-210/Jel;

-

stanovisko Města Veselí nad Moravou, odboru rozvoje města, č.j.: RSM/24724/2011
ze dne 2.8.2011;

-

stanovisko Obvodního báňského úřadu v Brně, č.j.: SBS 22827/2011/001;

-

námitka MUDr. Pavla Žáka ze dne 1.8.2011

-

připomínka Aleny Hráčkové ze dne 31.7.2011

-

připomínka Dr. Zděňka Gerstbergera ze dne 1.8.2011

-

stanovisko Města Veselí nad Moravou, odboru rozvoje města, č.j.: RM/24724/2011 ze
dne 27.9.2011;

-

stanovisko Města Veselí nad Moravou č.j. MVNM/3420/2012 ze dne 31.1.2012;

-

vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu ze dne 30.1.2012

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný
návrh s dotčenými orgány státní správy přípisem č.j. JMK 169641/2010, ze dne 13.12.2010.
Dále zveřejnil návrh opatření obecné povahy přípisem č.j. JMK 4922/2011, ze dne 27.4.2011,
na úřední desce a mapovém portálu Jihomoravského kraje a v souladu s ustanovením § 172
odst. 1 zákona správního řádu, vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky do 15 dnů od oznámení. Ve stanoveném termínu byly podány
připomínky a námitky, které byly následně správcem vodního toku Povodí Moravy, s.p.
zapracovány do nového doplnění návrhu opatření obecné povahy.
Konkrétně se jednalo o tyto připomínky:
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování,
ve svém vyjádření č.j.: ŽPÚP/43089/2010 uvedl následující:
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Upozorňujeme, že pokud by při povodni došlo k zaplavení území nad silnicí I/54 mezi
řekou Moravou a Odlehčovacím ramenem řeky Moravy (v návrhu vyznačeno jako aktivní
zóna záplavového území), pak by podle našeho názoru následně docházelo i k postupnému
zaplavování území pod silnicí I/54 mezi řekou Moravou a Odlehčovacím ramenem řeky
Moravy, neboť v tělese této silnice jsou propustky. Máme za to, že záplavové území na levém
i pravém břehu řeky Moravy ve Veselí nad Moravou až po Odlehčovací rameno řeky Moravy
(Novou Moravu) je v pasivní a nikoliv v aktivní zóně. Dále upozorňujeme, že plocha zatápěná
tzv. „vnitřní“ vodou (nastoupanou ze země v době povodně) mezi zastavěným územím obce
Vnorovy a korytem řeky Moravy je ve skutečnosti plošně větší, než je zakresleno
v předloženém návrhu. Další připomínky k návrhu nemáme.
Potud vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou.
Podnik Povodí Moravy, s.p., po projednání s Městským úřadem Veselí nad Moravou
upravil původně návrh změny záplavového území tak, že do aktivní zóny byla zahrnuta celá
oblast chatové a zahrádkářské kolonie na levém břehu Moravy nad a pod přítokem Svodnice.
Území mezi řekou Moravou a Odlehčovacím ramenem pod silnicí I/54 bylo zahrnuto do
záplavového území mimo aktivní zónu. Plocha nad silnicí I/54 mezi řekou Moravou a
Odlehčovacím ramenem byla v původním návrhu ponechána v aktivní zóně z důvodu
nebezpečí porušení hrází a následného zaplavení celého území. Novou změnou návrhu
aktivní zóny v předmětném území je tato plocha vyloučena z aktivní zóny.
V námitce pana a paní Velčovských, společnosti Dašiki s.r.o., JK Veselí nad Moravou
o.s., a pana a paní Loveckých se uvádí, že v předloženém návrhu je do aktivní zóny zahrnuta
lokalita Jízdárny ve Veselí nad Moravou při ulici Benátky, přestože je minimálně o 50 cm výše
než přilehlé území a od tohoto území je oddělena umělým vodním korytem.
Podnik Povodí Moravy, s.p., na základě této námitky provedl místní šetření v dané
lokalitě a následně upravil zákres aktivní zóny. K upraveným mapovým podkladům, které
byly Krajskému úřadu Jihomoravského kraje doručeny dne 20.4.2011, podnik Povodí
Moravy, s.p., uvedl, že terén v lokalitě Jízdárny je mírně zvýšený oproti inundaci mezi
Moravou a Odlehčovacím ramenem a proto byla aktivní zóna v lokalitě Jízdárny zrušena.
Voda rozlitá mezi Moravu a Odlehčovací rameno bude stahována funkčním příkopem nad
Jízdárnou směrem od Moravy do příkopu kolem silnice Veselí – Bzenec.
V námitce společnosti Wessels, s.r.o. ze dne 16.5.2011 se uvádí, že je potřeba řešit
ochranu před povodněmi v lokalitě zámeckého parku ve Veselí nad Moravou a v území jižně
od silnice Veselí – Bzenec mezi Moravou a Odlehčovacím ramenem.
K této námitce podnik Povodí Moravy, s.p., uvedl, že areál zámeckého parku ve Veselí
nad Moravou může být při současné stoleté povodni zaplaven, neboť ČHMÚ, pobočka Brno,
provedl v roce 2010 aktualizaci hydrologických údajů a dnes platí pro Moravu ve Strážnici
Q100 (2010) = 790 m3/s. Je tedy zřejmé, že s nárůstem průtoků již může dojít místy k
přelévání a tím pádem může hrozit i porušení ochranných hrází Moravy.

5/10

Účinnost: od 3.4.2012
Z toho důvodu je rozliv stoleté povodně výrazně větší a zahrnuje i území mezi
Moravou a Odlehčovacím ramenem, novou změnou návrhu aktivní zóny v předmětném
území je tato plocha vyloučena z aktivní zóny.
Krajský úřad Jihomoravského kraje k výše uvedenému doplňuje, že aktivní zóna
záplavového území je podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb.,
definována jako část záplavového území, které provádí rozhodující část povodňových
průtoků, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejnil doplněný návrh opatření obecné povahy
přípisem č.j. JMK 99188/2011, ze dne 12.7.2011, na úřední desce a mapovém portálu
Jihomoravského kraje a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona správního řádu, vyzval
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do 15 dnů od
oznámení. Doplněný návrh a upravené mapové podklady zpracované podnikem Povodí
Moravy, s.p., zahrnovaly všechny výše uvedené změny a k tomuto návrhu se vyjádřili:
Námitka MUDr. Pavla Žáka směřuje proti vymezení aktivní zóny záplavového území
v lokalitě Žabné a Horní Štěpnice, k.ú. Strážnice na Moravě a Vnorovy.
K této námitce se uvádí, že ve zmiňované lokalitě byla opatřením Krajského úřadu
Jihomoravského kraje dne 20.12.2005, č.j. JMK 34682/2005 OŽP-Cr, stanovena aktivní zóna
záplavového území vodního toku Velička. Nejedná se o území dotčené tímto opatřením,
poměry v předmětném území lokality Žabné a Horní Štěpnice se nemění. Námitka se tedy
k dané věci nevztahuje a nelze ji proto zohlednit.
Námitka Dr. Zděňka Gerstbergera směřuje proti vymezení aktivní zóny záplavového
území v lokalitě zahrádkářských kolonií mezi levým břehem Moravy a inundační hrází v k.ú.
Veselí – Předměstí a Milokošť. Je zde také vysloven požadavek na realizaci protipovodňových
opatření.
K této námitce podnik Povodí Moravy s.p., uvedl že zmíněné lokality zahrádkářských
kolonií byly v původním návrhu zahrnuty do aktivní zóny záplavového území z důvodu
nebezpečí přelití ochranných hrází Moravy a zaplavení území za hrázemi při teoretické
stoleté povodni, ke kterému může dojít vzhledem ke zvýšení hodnoty stoletého průtoku
v Moravě pod Olšavou. Při přelití ochranných hrází nelze vyloučit jejich porušení a destrukci
doprovázenou vznikem průlomové vlny s velkou kinetickou energií. Navíc je toto území
ohroženo možným porušením hrází ze Svodnice. Po přepracování a předložení nové změny
vymezení aktivní zóny byla tato oblast také vyjmuta z aktivní zóny.
Krajský úřad jihomoravského kraje k dané věci uvádí že, stanovení záplavového území
se provádí bez ohledu na skutečnost příprav protipovodňových opatření, mapuje současný
stav v terénu a vymezuje ohrožená území.
Námitka Aleny Hráčkové vyjadřuje nesouhlas s vymezením aktivní zóny záplavového
území, která zahrnuje pozemek v jejím vlastnictví. Důvodem tohoto nesouhlasu je zákaz
umisťovat v aktivní zóně stavby, což má za následek neprodejnost daného pozemku.
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Podnik Povodí Moravy,s.p. opět k této námitce uvádí, že z důvodu odlehčení
povodňových průtoků nejdříve na pravý břeh Moravy a ochranu města Veselí nad Moravou
je pravý břeh Moravy o cca 10 až 20 cm nižší. S ohledem na nedostatečnou kapacitu Moravy
pro stoletou povodeň byla dotčená lokalita v původním návrhu zahrnuta do aktivní zóny
záplavového území, neboť při stoleté povodni dochází k přelévání hrází a nelze vyloučit jejich
porušení a destrukci doprovázenou vznikem průlomové vlny s velkou kinetickou energií. Po
přepracování a předložení nové změny vymezení aktivní zóny byla tato oblast také vyjmuta
z aktivní zóny.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí sděluje, že jednoznačně
vyjmuté oblasti z aktivní zóny zůstávají nadále v záplavovém území, neboť dle historické
situace může dojít k rozlivům, proto i pro záplavové území platí zákonem stanovená
omezení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje k výše uvedenému doplňuje, že jak již bylo
uvedeno výše, záplavová území včetně jejich aktivních zón jsou administrativně určená
území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jedná se tedy o
konstatování stavu v území a při jeho vymezení nelze zohledňovat zájmy jednotlivých
majitelů dotčených pozemků.
Ve stanovisku Obvodního báňského úřadu Brno, zn.: SBS 22827/2011/001 se uvádí,
že v území dotčeném záplavovým územím Moravy jsou evidovány dobývací prostory. Dále
tento úřad uvedl, že realizací předmětné akce nesmí být ztížena realizace hornické činnosti,
avšak žádný konkrétní rozpor se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a
báňské správě, zde není uveden a nebyl ani zdejším vodoprávním úřadem zjištěn. Proto
stanovisko Obvodního báňského úřadu Brno není překážkou pro vydání tohoto opatření
obecné povahy.
Ve stanovisku Města Veselí nad Moravou, odboru rozvoje města,
č.j.: RM/24724/2011 ze dne 27.9.2011 se uvádí, že Rada města schválila usnesení spočívající
v nesouhlasu s předloženým návrhem opatření obecné povahy a že Město Veselí nad
Moravou požaduje aktivní zónu v záplavovém území na levém a pravém břehu řeky Moravy
ve Veselí nad Moravou až po Odlehčovací rameno řeky Moravy (Novou Moravu) z návrhu
vymístit. Jako důvod je zde uvedeno omezení při využívání území pro rekreaci a zemědělství.
Na základě této připomínky podnik Povodí Moravy, s.p., upravil zákres aktivní zóny.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejnil upravený návrh opatření obecné povahy
přípisem č.j. JMK 167389/2011, ze dne 19.1.2012, na úřední desce a mapovém portálu
Jihomoravského kraje a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona správního řádu, vyzval
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do 15 dnů od
oznámení.
Doplněný návrh a upravené mapové podklady zpracované podnikem Povodí Moravy,
s.p., zahrnovaly všechny výše uvedené změny a k tomuto návrhu se vyjádřili:
Město Veselí nad Moravou ve svém stanovisku ze dne 31.1.2012, č.j.
MVNM/3420/2012 uvedlo, že nemá k předloženému návrhu žádné připomínky.
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Ve vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu ze dne 30.1.2012 se uvádí následující připomínky: Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje na svém 25. Zasedání dne 22.9.2011 vydalo opatření obecné povahy
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK). ZÚR stanoví základní
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory
nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. ZÚR dle stavebního zákona
mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnost budoucího využití (územní
rezervy), jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo
podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Vzhledem k výše uvedenému bylo upozorněno,
že dané záplavové území a aktivní zóny záplavového území zasahují následující koridory
vymezené dle ZÚR JMK:
-

územní rezerva ozn. DR 42 silnice I/55 (výhledově II/655) Veselí nad Moravou –
Sudoměřice, přeložka s obchvaty sídel

-

územní rezerva ozn. DR 15 silnice II/426 Strážnice, obchvat (varianta za podmínky
odmítnutí přeložky silnice I/55 (výhledově II/655) Veselí nad Moravou – Sudoměřice,
DR 42)

-

územní rezerva pro hájení mezinárodních závazků státu ozn. SKR1 Veselí nad
Moravou /hranice kraje) – Hodonín – hranice ČR/Rakousko/Slovensko.

K výše uvedeným připomínkám Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí sděluje následující: dle ustanovení § 67 vodního zákona jsou dána omezení
umísťování, povolování a provádění staveb v aktivní zóně záplavového území, s výjimkou
nezbytných staveb dopravní infrastruktury, za podmínek, že budou u těchto staveb
provedena taková opatření, která minimalizují jejich vliv na povodňové průtoky.
Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém
území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona.
Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají
všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh
povodně. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán i vlastníkům
pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich
užívání.
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
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staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a dále jsou
zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.
Vyhlášené záplavové území a vymezená aktivní zóna významného vodního toku
Morava je podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném
rozsahu zahrnuto 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. Vyhlášené záplavové území a vymezená aktivní zóna
významného vodního toku Morava je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce
toku.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se předává toto stanovení záplavového
území a vymezená aktivní zóna významného vodního toku Morava Ministerstvu životního
prostředí.
Obce a města, 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
oznámení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí.
Toto stanovení bude taktéž vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.
Z výše uvedených důvodů dle návrhu správce vodního toku je stanoveno záplavové
území záplavové území významného vodního toku Morava, ČHP 4-10-01-001, v km 121,110
po ř.km 131,650 pravého břehu a po ř.km 133,020 levého břehu včetně odlehčovacího
ramene Moravy (Vnorovy - Uherský Ostroh), ČHP 4-13-02-018, v úseku ř.km 0,000-5,940
včetně vymezení aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Morava v km
121,110 po ř.km 131,650 pravého břehu a po ř.km 133,020 levého břehu včetně
odlehčovacího ramene Moravy (Vnorovy – Uherský Ostroh) v úseku ř.km 0,000-5,940.
Do dokumentace (mapových podkladů) 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 zobrazit předmětné záplavového území a
vymezenou aktivní zónu záplavového území na mapovém portálu Jihomoravského kraje
(www.kr-jihomoravsky.cz) záložka „Mapy“.
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P O U Č E N Í:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173
odst. 2 správního řádu.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Obdrží:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
2. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín
3. Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
4. KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
5. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00
6. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
7. Městský úřad Veselí nad Moravou, stavební úřad, Masarykova tř. 119, 698 13 Veselí
nad Moravou
8. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování,
Masarykova tř. 119, 698 13 Veselí nad Moravou
9. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 30, 697 22
10. Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo nám. 30, 697 22
11. Městský úřad Bzenec, stavební úřad, Nám. Svobody 73, 696 81
12. Městský úřad Bzenec, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 73, 696 81
13. Městský úřad Strážnice, stavební úřad, Nám. Svobody 503, 696 62
Města a obce, na jejichž území se záplavové území stanovuje:
(Žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce):
14. Město Veselí nad Moravou, Masarykova tř. 119, 698 13 Veselí nad Moravou
15. Město Bzenec, Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
16. Obec Moravský Písek, Velkomoravská 1, 696 85
17. Obec Vnorovy, Vnorovy 150, 696 61
18. Město Strážnice, Nám. Svobody 503, 696 62
IČ
708 88 337
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CZ70888337

Telefon
541 652 693

Fax
541 651 579

E-mail
mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

10/10

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

