Účinnost dne: 5. 12. 2014

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Naše sp.zn.:
S -JMK 36121/2014 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 36121/2014

Vyřizuje/linka
Ing. Michal Cibulka/2690

v Brně dne:
11. 11. 2014

Opatření obecné povahy
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Svitava
v ř. km 11,000 – 68,369
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, ze dne 25. 3. 2014, pod zn. PM011909/2014-210/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 Svitava
v ř. km 11,000 – 68,369.
Záplavové území významného vodního toku Svitava, ČHP 4-15-02-001 (viz pořadové číslo
765 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 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 „Aktualizace záplavového území Svitavy km 11,000 – 68,369 (Brno Obřany Stvolová), Situace“, z roku 2013, mapový list A.1 až A.9.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně
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
aktivní zónu záplavového území
významného vodního toku Svitava
v ř. km 11,000 – 68,369
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v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000
v mapových podkladech vypracovaných podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaných
„Aktualizace záplavového území Svitavy km 11,000 – 68,369 (Brno Obřany - Stvolová),
Situace aktivní zóny ZÚ Svitavy“, z roku 2014, mapový list A.Z.1 až A.Z.9.
Do dokumentace (mapových podkladů záplavového území a aktivní zóny toku Svitava) 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
předmětnou aktivní zónu záplavového území zobrazit na internetových stránkách
Jihomoravského kraje.
Tímto opatření obecné povahy budou v říčním km 11,000 – 68,369 veškerá záplavová území
a aktivní zóny toku Svitava nahrazena. Toto se týká následujících opatření obecné povahy:
- č.j.: JMK 30644/2003 OŽPZ-Hm, vyhotoveným dne 16. 1. 2004;
- č.j.: JMK 141994/2006, vyhotoveným dne 20. 2. 2007;
- č.j.: JMK 50976/2007, vyhotoveným dne 18. 5. 2007;
- č.j: JMK 142939/2009 ze dne 29. 1. 2010.
Mimo uvedený říční km 11,000 – 68,369 vodního toku Svitava nebude platnost stávajících
záplavových území a aktivních zón dotčena a zůstávají v platnosti.
Dotčené katastrální území:
Obřany, Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Adamov, Olomučany, Olešná u Blanska,
Klepačov, Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Ráječko, Spešov, Rájec nad Svitavou,
Doubravice nad Svitavou, Obora u Boskovic, Lhota Rapotina, Skalice nad Svitavou, Mladkov u
Boskovic, Chrudichromy, Svitávka, Sasina, Zboňek, Klevetov, Letovice, Meziříčko u Letovic,
Slatinka, Skrchov, Stvolová
O D Ů V O D N Ě N Í:
Podáním vyhotoveným dne 17.3.2014 předložil podnik Povodí Moravy, s.p., Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, k novému stanovení záplavové území a
aktivní zónu záplavového území vodního toku Svitava v ř. km 11,000 – 68,369.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č.j. JMK 47125/2014, ze dne 22. 4. 2014.
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 č.j.: JMK 87593/2014 stanovil, že veřejné
projednání předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.
Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:
- vyjádření KrÚ JMK, OÚPSŘ, ze dne 2. 5. 2014;
- vyjádření MěÚ Boskovice, ze dne 22. 4. 2014;
- vyjádření Obce Bílovice nad Svitavou, ze dne 5. 5. 2014;
- vyjádření OÚ Bílovice nad Svitavou, ze dne 6. 5. 2014;
- vyjádření MěÚ Blansko, OŽP, ze dne 5. 5. 2014;
- vyjádření MMB, OÚPR, ze dne 30. 4. 2014;
- vyjádření MěÚ Letovice, ze dne 7. 5. 2014;
- vyjádření MÚ Rájec, ze dne 7. 5. 2014;
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-

vyjádření Obce Lhota Rapotina, ze dne 12. 5. 2014;
vyjádření MMB OVLHZ, ze dne 2. 5. 2014;
vyjádření Města Rájec – Jestřebí, ze dne 22. 5. 2014;
vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 19. 6. 2014;
vyjádření Města Letovice, ze dne 4. 8. 2014;
vyjádření Petra Peňáze, ze dne 5. 8. 2014;
připomínky společnosti DITTO s.r.o., doručené dne 18. 8. 2014;
připomínky společnosti DITTO s.r.o., doručené dne 19. 8. 2014;
vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 13.10.2014;

Ve svém vyjádření KrÚ JMK, OÚPSŘ, ze dne 2. 5. 2014 upozorňuje na skutečnost, že
projednávané záplavové území a navržená aktivní zóna zasahuje do navrhovaných koridorů
některých silnic (R43, I/43). K tomuto stanovisku uvádíme, že dle příslušných ustanovení
vodního zákona není vyloučeno umísťovat stavby dopravní infrastruktury do záplavových
území a jejich vymezených aktivních zón. Je však třeba dbát na to, že v případě staveb
komunikací v tomto území musí být zajištěny např. inundační mosty a propustky tak, aby
rozliv vody v záplavovém území nebyl nadmíru omezován.
Ve vyjádření MěÚ Letovice, ze dne 7. 5. 2014 je uvedeno, že nově projednávaný rozsah
záplavového území toku Svitava se v rámci zastavěné části města Letovice značně rozšiřuje,
především nově zabírá značnou část území intravilánu města při ul. Pražská a v místech
oproti ČSPH Shell nastupuje až k okraji silnice I/43, kde je plánována průmyslová zóna. Na
toto stanovisko MěÚ Letovice reagoval zpracovatel v dopise ze dne 19. 6. 2014, kde uvádí, že
ke zvětšení rozsahu záplavového území oproti původně stanovenému došlo mimo jiné tím,
že do nového návrhu záplavového území byla započítána povodeň z levobřežního přítoku od
části Havírna. Při povodni z tohoto drobného vodního toku může dojít k zaplavení silnice I/43
a celé levobřežní inundace řeky Svitavy. Záplavové území toku Svitava je v této lokalitě
navrženo jako obalová plocha maximálního vypočteného rozlivu při stoleté povodni. Ve
městě Letovice byly vybudovány protipovodňové hráze a zídky a omezovací stavidla. Tato
povodňová ochrana zajišťuje ochranu před povodní z toku Svitava, nikoli však z levobřežního
přítoku Kladroubky. Projednávané záplavové území Svitavy tedy mapuje současný stav
Svitavy a jejich přítoků a to včetně dokončené protipovodňové ochrany Letovic.
V podání společnosti DITTO s.r.o. je uvedeno, že tato společnost má záměr, na pozemcích
dotčených aktivní zónou záplavového území, vybudovat skladovou halu. Z těchto důvodů
požaduje tato společnost vypracování opatření, která by nemařila investice společnosti
DITTO s.r.o. Dle vyjádření Povodí Moravy, s.p., bude v dotčeném území při stoletém průtoku
hloubka vody cca 1 m a k rozlivu vody na dotřených pozemcích v současné době dochází již
při průtocích odpovídajících tzv. pětileté vodě. Z těchto důvodů je tedy navrženo záplavové
území toku Svitava a její aktivní zóna v této lokalitě správně a není důvod k její změně.
V podání Města Letovice ze dne 4. 8. 2014 je zejména uvedeno, že navržené záplavové území
toku Svitava brání jakémukoli rozvoji města podél silnice I/43 v místech, kde je územním
plánem vyhrazen prostor pro průmyslovou zónu. K tomuto lze konstatovat, že navržené
záplavové území vodního toku Svitava mapuje současný stav v dotčeném území a také
zobrazuje lokality, kde hrozí při určitém průtoku zaplavení vodou a to bez ohledu na
plánované stavby, vyznačené v územním plánu. Pokud tedy dochází ke střetu záplavového
území s aktuálním územním plánem města Letovice, mělo by být přistoupeno ze strany
města k hledání vhodného řešení, které by zajistilo protipovodňovou ochranu daného území.
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V podání pana Petra Peňáze, ze dne 5. 8. 2014 je uvedeno, že dochází k zaplavování
pozemků pana Peňáze při zvýšených průtocích v toku Svitava z důvodů neplnění povinností
majitele jezového objektu v této lokalitě. Pan Peňáz také upozorňuje na nevhodné provedení
úprav propustků pod silnicí mezi ulicí Pražská a Nádražní a na nevhodné terénní úpravy
v inundaci nad touto silnicí. Tyto připomínky však nesouvisí s návrhem záplavového území
toku Svitava a nemají vliv na jeho rozsah nebo vyznačení a byly předány k řešení příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
V ostatních výše uvedených vyjádřeních dotčených orgánů je uvedeno, že s navrženým
stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny vodního toku Svitava souhlasí.
Zdejší správní orgán dále uvádí, že 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 Svitava 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 Svitava včetně
mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.
Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, nově stanoveno záplavové
území a vymezena aktivní zóna vodního toku Svitava v ř. km 11,000 – 68,369 tak jak je výše
uvedeno.
Obecní a městské úřady dotčených obcí, 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.
P O U Č E N Í:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu.

Ing. Jiří Hájek
pověřen vedením odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Doručí se včetně tištěných mapových podkladů týkajících se předmětného záplavového území a aktivní zóny:
 Magistrát města Brno, odbor VLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno
 Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 1/2, 680 18
Boskovice
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, náměstí Republiky 1, 678 01 Blansko
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
 KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde + CD s digitálními podklady
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + CD s digitálními podklady – po nabytí účinnosti
tohoto opatření obecné povahy
Dále obdrží:
 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 Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
 Městský úřad Adamov, stavební úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
 Městský úřad Rájec-Jestřebí, Stavební odbor, Blanenská čp. 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
 Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 67961 Letovice
 Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 11
Boskovice
 Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
 ČIŽP OI Brno, Oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Obecní a městské úřady dotčených obcí, 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)
 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 601 67 Brno 2
 Městská část Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
 Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
 Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 66401 Bílovice nad Svitavou
 Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov 1
 Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
 Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 1
 Obec Ráječko, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
 Obec Spešov, Spešov 22, 679 02 Rájec-Jestřebí
 Město Rájec – Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
 Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31,679 11 Doubravice nad Svitavou
 Obec Obora, Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou
 Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svitavou
 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
 Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
 Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka
 Obec Chrudichromy, Chrudichromy 48, 680 01 Boskovice
 Obec Nýrov, Nýrov 56, 679 72 Kunštát na Moravě
 Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
 Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice

Obec Stvolová, Stvolová 39, 679 61 Letovice

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

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

