Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S-JMK 142939/2009 OŽP-Ci

Naše č.j.:
JMK 142939/2009

Vyřizuje /linka
v Brně dne:
Ing. Michal Cibulka/2690 29.1.2010

Stanovení záplavového území vodního toku Svratka v km 29,289 - 47,810
a vodního toku Svitava v km 0,000 – 14,743 včetně vymezení aktivních zón těchto
záplavových území
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad viz § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) § 107 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, pod zn. PM045268/2009–210/Jel, na podkladě § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona, a
§ 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování
záplavových území

stanoví
záplavové území
významného vodního toku Svratka v km 29,289 - 47,810
a vodního toku Svitava v km 0,000 – 14,743.
Záplavové území významného vodního toku Svratka (ČHP 4-15-01-001, viz.
pořadové číslo 751 v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 470/2001
Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů) a vodního toku Svitava
(ČHP 4-15-02-001, viz. pořadové číslo 759) se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou
jedenkrát za sto, dvacet a pět let (tzv.stoletý, dvacetiletý a pětiletý průtok – Q100 ,Q20 a Q5 )
v rozsahu vyznačeném v přiloţené analogové formě (zobrazením záplavového území
v digitálně zpracovaných mapách v měř. 1 : 10 000).

Současně vymezuje
v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona

aktivní zónu záplavového území
významného vodního toku Svratka v km 29,289 - 47,810
a vodního toku Svitava v km 0,000 – 14,743,
jako území zasaţená rozlivem v souladu s Metodikou MZe ČR pro stanovení aktivní
zóny záplavového území vysokého významu v rozsahu vyznačeném v přiloţené analogové
formě (zobrazením aktivní zóny záplavového území v digitálně zpracované mapě v
měř. 1 : 10 000).
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Dotčená katastrální území:
Chrlice, Modřice, Přizřenice, Dolní Heršpice, Holásky, Horní Heršpice, Horní Heršpice,
Komárov, Brněnské Ivanovice, Černovice, Štýřice, Trnitá, Staré Brno, Pisárky, Jundrov,
Ţabovřesky, Komín, Bystrc, Kníničky, Zábrdovice, Ţidenice, Husovice, Maloměřice, Obřany,
Kanice, Bílovice nad Svitavou.
ODŮVODNĚNÍ
Správce výše uvedeného toku zpracoval podklad pro stanovení záplavového území na
stoletý, dvacetiletý a pětiletý průtok, který je zobrazen v mapách v měř. 1 : 10 000. Dále byla
zpracována aktivní zóna záplavového území předmětného vodního toku, jako území zasaţené
rozlivem v souladu s Metodikou MZe ČR pro stanovení aktivní zóny záplavového území
vysokého významu.
Výslovně se upozorňuje, ţe umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém
území včetně terénních úprav je moţné 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 či pozemků,
které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. V
pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh
povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků příslušný vodoprávní úřad. V aktivní zóně
záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních
děl (§ 67 odst. 1 vodního zákona) a dále provádět činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního
zákona.
Vyhlášená záplavová území významných vodních toků Svratka v km 29,289 - 47,810
a vodního toku Svitava v km 0,000 – 14,743, včetně vymezených aktivních zón, jsou
závazným podkladem pro územní plánování v území, jehoţ se týká a musí být v příslušném
rozsahu zahrnuty do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do
grafických částí a výkresů řešících limity vyuţití území – v souladu s platnou vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. Uvedená vyhlášená záplavová území jsou i výchozím
podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Na stanovení záplavových území se nevztahuje správní řád (viz. ustanovení § 66 odst.
7 vodního zákona) tzn., ţe toto stanovení záplavového území významného vodního toku není
rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proto proti němu odvolat.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se předává toto stanovení záplavového
území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu ţivotního prostředí a současně obcím,
jejichţ katastrální území jsou dotčena.
Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto
stanovení záplavových území po dobu 15-ti dnů na úřední desce nebo způsobem v místě
obvyklým.
Toto stanovení bude taktéţ vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje po dobu 15-ti dnů.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde + příloha: mapové
podklady v listinné podobě
Ministerstvo ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha + příloha mapové podklady
v listinné a digitální podobě
Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, 614 00 +
příloha: mapové podklady v listinné a digitální podobě
Obdrží včetně mapových podkladů týkajících se předmětného území:
Magistrát města Brno, odbor VLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno
Magistrát města Brno, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67
Brno
Magistrát města Brno, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
Úřad městské části Brno – Chrlice, Odbor výstavby a územního rozvoje
Městský úřad Šlapanice, odbor ţivotního prostředí, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2,
656 70 Brno
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Úřad městské části Brno-jih, Stavební úřad, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno –
Komárov
Úřad městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, PSČ 620 00, stavební a
technický
Úřad městské části Brno-Chrlice, odbor dopravy, Bolzánova 1, 618 00
Úřad městské části Brno-Chrlice, odbor výstavby, Bolzánova 1, 618 00
Úřad městské části Brno-střed, odbor obchodu, dopravy a sluţeb, Dominikánská 2,
601 69 Brno
Úřad městské části Brno-střed, odbor výstavby a územního rozvoje, Dominikánská 2,
601 69 Brno
Úřad městské části Brno-Jundrov, odbor stavební, Veslařská 56, 637 00 Brno
Úřad městské části Brno-Ţabovřesky, odbor stavební úřad, Horova 28, 616 00 Brno
Úřad městské části Brno-Komín, stavební úřad, Vavřinecká 15, 624 00 Brno
-Bystrc, odbor stavební, Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Úřad městské části Brno-Ţidenice, odbor výstavby a územního plánu, Gajdošova 7,
615 00 Brno
Úřad městské části Brno-Sever, odbor stavební, majetkový a investiční, Bratislavská
70, 601 47 Brno
Úřad městské části Brno-Sever, odbor stavební úřad, Selská 66, 614 00 Brno
Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Městská část Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Městská část Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00
Městská část Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00
Městská část Brno – Chrlice, Bolzánova 1, 618 00Brno
Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
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Městská část Brno – Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno
Městská část Brno – Ţabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
Městská část Brno – Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno
Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Městská část Brno – Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno
Městská část Brno – Ţidenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
Obec Kanice, Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Sp.Zn.: S-JMK 142939/2009 OŽP-Ci

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

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

str. 4.

