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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 –
53,960 (od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje – tj. na území
Olomouckého kraje) – aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní
zóny.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2
písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 7 vyhlášky č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových
území (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku
Bečva a správce povodí: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75
Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 28. 03. 2011
I.

stanovuje

v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. vyhlášky rozsah
záplavového území významného vodního toku Bečva na území Olomouckého
kraje v říčním kilometru 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici
Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje), a to v rozsahu dle mapových
podkladů – situace záplavového území (výkresy AZ.12 – AZ.14, A.2.7. – A.2.11.,
datum zpracování srpen 2011), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Číslo
hydrologického počasí 4-11-02-001.
Záplavové území významného vodního toku Bečva, který je uveden v příloze č. 1
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Mze“), pod
pořadovým číslem 686, se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou
jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q5, Q20
a Q100) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území
v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).
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II.

vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky aktivní zónu
záplavového území významného vodního toku Bečva na území Olomouckého kraje
v úseku říční kilometr 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici Zlínského
kraje – tj. na území Olomouckého kraje), a to v rozsahu mapových podkladů –
situace aktivní zóny záplavového území (výkresy AZ.12 – AZ.14, A.2.7. – A.2.11.,
datum zpracování srpen 2011) v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí
tohoto opatření.
III. ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:
1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,
zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17
vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se
správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno. Stavba musí být posouzena
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky
a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit
odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových
hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např.
komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na
průtok větších vod než je Q100.
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, 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. 97/1966 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
(údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav
tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její
uživatelnost) a stavební úpravy (za stavební úpravy lze poté považovat změny
dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, tedy úpravu,
při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební
úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění
přístaveb, kterými se stavba půdorysně rozšiřuje – ust. § 2 odst. 5 písm. b)
stavebního zákona a nástaveb – ust. § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona.),
pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
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d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
6. V profilu 46 – 50 (laguna Přerov), na stávajících plochách rekreace (v aktivní
zóně), je možno umisťovat stavby související s rekreačním a sportovním využitím
ploch, bez staveb určených k bydlení nebo ubytování. Jedná se zejména o šatny,
prolézačky, houpačky, skluzavky a další hrací prvky, které negativně neovlivní
odtokové poměry v této lokalitě.
7. V aktivní zóně záplavového území je povoleno umisťovat dočasné deponie
produktů zemědělské činnosti (sláma, chlévská mrva, řepa, řepka, atd.), za
předpokladu, že těmito deponiemi nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry
dané lokality (je zakázáno trvalé skladování).
8. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového
území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i
stavby cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která
minimalizují její vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci
stavebního řízení.
Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek
významného vodního toku Bečva v úseku říční kilometr 0,000 – 53,960 (od soutoku
s Moravou po hranici Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje) a týká se
těchto katastrálních území: Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou,
Zámrsky, Špičky, Černotín, Skalička u Hranic, Ústí, Teplice nad Bečvou,
Hranice, Drahotuše, Klokočí, Slavíč, Jezernice, Týn nad Bečvou, Lipník nad
Bečvou, Nové Dvory nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Oldřichov na Moravě,
Sušice u Přerova, Radslavice u Přerova, Proseničky, Prosenice, Grymov,
Lýsky, Kozlovice u Přerova, Přerov, Popovice u Přerova, Bochoř, Lověšice u
Přerova, Dluhonice, Henčlov, Troubky nad Bečvou, Rokytnice u Přerova,
Luková u Přerova, Císařov, Citov, Tovačov.
Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby,
na které bylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací
informace či před nabytím účinnosti opatření obecné povahy, jsou považovány za
pasivní zónu ZÚ.
Záplavové území významného vodního toku Bečva stanovené opatřením KÚOK pod
č.j.: KUOK 22888/2006 ze dne 24.02.2006, resp. část I. týkající se stanovení
záplavového území vodního toku Bečva na území Olomouckého kraje se ruší dnem
nabytí účinnosti tohoto opatření. Část II. opatření KÚOK pod č.j.: KUOK 22888/2006
ze dne 24.02.2006 týkající se stanovení záplavového území vodního toku Morava na
území Olomouckého kraje: ř.km 186,800 – 199,958 zůstává i nadále v platnosti.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně
určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v
zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle
potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku
aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
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Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000
– 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje – tj. na území
Olomouckého kraje) a vymezení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Bečva vypracovalo Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky
v únoru 2011 na základě hydrotechnických výpočtů a vychází z Metodiky stanovení
aktivní zóny záplavového území, 2005. Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou
hloubky vody a rychlosti proudění a dále směr proudění. Některé plochy mimo
zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny z důvodu ponechání volného retenčního
území podél toku pro možné odlehčení průtoků.
KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva
postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přechodná
ustanovení – odst. 3, které říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních
právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7
vodního zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního záplavového území
stanoveného podle dosavadních právních předpisů, je nutné záplavové území nově
stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na
ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné
hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby
v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní
zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou
taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při
správní činnosti stavebních úřadů.
V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které
mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit
a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová
opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém
území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších
vod než Q100.
KÚOK výslovně upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení
v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem
věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou
působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování
povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci
staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit
průběh povodně.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Bečva je závazným
podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném
rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu
s platnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové
území významného vodního toku Bečva je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost
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správce vodního toku a správce povodí.
KÚOK v souladu s ust. § 172 odst. 3 správního řádu ve věci projednání návrhu
opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území významného vodního toku
Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje – tj. na
území Olomouckého kraje) – aktualizace záplavového území a návrh jeho aktivní
zóny svolal veřejné projednání, opatřením pod č.j.: KUOK 46424/2011 ze dne 05. 05.
2011, a to pro obce spadající pod obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“):
1. Lipník nad Bečvou: Jezernice, Týn nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Osek nad
Bečvou na den 30. 05. 2011 v 09:00 hod.,
2. Hranice: Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Zámrsky, Špičky, Černotín,
Skalička, Ústí, Teplice nad Bečvou, Hranice, Klokočí na den 30. 05. 2011 v 13:00
hod.,
3. Přerov: Oldřichov, Sušice, Radslavice, Prosenice, Grymov, Přerov, Bochoř,
Troubky, Rokytnice, Městys Brodek u Přerova – m.č. Luková u Přerova, Císařov,
Citov, Tovačov na den 31. 05. 2011 v 09:00 hod.
Na těchto veřejných projednáních byli všichni zúčastnění navrhovatelem seznámeni
podrobně s celým návrhem. KÚOK vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4
správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly
písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky, a to nejpozději
v den konání veřejného projednání. Při veřejných projednáních bylo dohodnuto, že
písemné připomínky mohou být u uplatněny u KÚOK do 7 dnů ode dne konání
veřejného projednání ve věci.
Z těchto projednání byly sepsány protokoly (pod č.j.: KUOK 56418/2011, KUOK
56421/2011, KUOK 56423/2011), které jsou součástí spisového materiálu ve věci.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné
povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy,
kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území,
se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodnění námitky.
V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy – Stanovení záplavového
území významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou
po hranici Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého kraje) – aktualizace
záplavového území a návrh jeho aktivní zóny byly podány následující připomínky, se
kterými se navrhovatel vypořádal ve svém vyjádření pod zn.: PM031921/2011210/Jel ze dne 09.08.2011 (KÚOK doručeno dne 12.08.2011) následujícím
způsobem:
1. Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G.
Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou – podání ze dne 27.04.2011:
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Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí vydává po posouzení
žádosti následující souhrnné stanovisko v souladu s ust. § 154 správního řádu:
- Profil 84 – křižovatka na Týn nad Bečvou – rodinné domy v této lokalitě jsou při
povodni vždy zaplaveny. Vodoprávní úřad by v této lokalitě dle znalosti poměrů
navrhoval aktivní zónu.
- Profil 93 – 94 – chatová oblast v Týně nad Bečvou na k.ú. Lipník nad Bečvou –
posunout hranici aktivní zóny na hranu probíhající cyklostezky.
- Profil 79 – 83 – lokalita Za vodou směr Nové Dvory – v předloženém mapovém
pokladu je zakreslana aktivní zóna i tam, kde podle místních zkušeností
s průchodem povodně voda nebývá. Hranicí vybřežení VVT Bečva je silnice
spojující Lipník n.B. a Nové Dvory.
Připomínce částečně vyhověno:
- profil 84 – lokalita zahrnuta do aktivní zóny záplavového území (dále jen
„AZZÚ“),
- profil 93 – 94 – výstavba cyklostezky v AZZÚ je možná – viz bod 8. výroku III.
tohoto opatření obecné povahy,
- profil 79 – 83 – lokalita ponechána v AZZÚ z důvodu zachování retenčních
prostor pro možné odlehčení povodňových průtoků.
2. Obec Ústí, Ústí 38, 753 01 Hranice – podání pod č.j.: KUOK 54361/2011 ze dne
23. 05. 2011:
Dobrý den, na základě prezentace záplavového území vodního toku řeky Bečva
v Hranicích a jednáních na krajském úřadě s Ing. Němečkovou, Vám zasílám
připomínky ke stanovení aktivní zóny v obci Ústí.
Požadujeme vyjmout ze záplavové zóny tyto lokality:
1. ČOV p.p.č. 246 – případné rozšíření, rekonstrukce atp.
2. Šatny TJ Sokol p.p.č. 155 – případná rekonstrukce.
3. Zahrady nebo jejich část od komunikace II. třídy II/439 p.p.č. 382/1 a 382/2 –
žádost majitelů o stavbu RD v horní části pozemků od krajské komunikace.
4. Prostranství p.p.č. 12/4, 12/5 a 16/1 – vlastník Obec Ústí. Uvažovaná výstavba
hřiště s umělým povrchem.
Připomínce vyhověno:
- požadované lokality (bod 1., 2., 4.) byly z AZZÚ vyjmuty,
- v případě požadavku stavby RD v horní části pozemku (bod 3.) – hranice
AZZÚ posunuta, výstavba RD je možná za předpokladu jeho umístění co
nejblíže komunikaci na navýšeném terénu.
3. Obec Ústí, Ústí 38, 753 01 Hranice – podání pod č.j.: KUOK 56432/2011 ze dne
25. 05. 2011:
Ke stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva – aktualizace
záplavového území a návrhu aktivní zóny záplavového území podáváme tímto
námitku k navržené aktivní zóně v k.ú. Ústí a s navrženým rozsahem
nesouhlasíme. V navržené aktivní zóně se nachází ČOV, šatny TJ, obecní
objekty (kostel, obecní úřad, hasičská zbrojnice, sportovní areál s dvěma
fotbalovými hřišti, dětské a víceúčelové hřiště, bruslařská dráha atp.) Jsme
srozuměni s tím, že i když bude vybudován suchý poldr Teplice, zrealizována
protipovodňová opatření na řece Bečvě a další protipovodňová opatření blízká
přírodě, budeme se v naší obci nadále potýkat s rozlivem vody z řeky Bečvy
a následnými povodněmi. V nově navrženém územním plánu se nová výstavba
RD nenavrhuje. Navrhujeme aktivní zónu tak, aby zasahovala pouze od řeky
Bečvy po Nihlovský potok a dále při soutoku Nihlovského potoka s potokem
Opatovickým pouze po tento potok (zákres v příloze). V aktivní zóně nejsou
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v původním ani v nově navrženém územním plánu vymezeny zastavitelné plochy.
Připomínce částečně vyhověno:
- z AZZÚ vyjmuty plochy pro výstavbu.
4. SOLIDARIS, o.s., Boloňská 604, 109 00 Praha 15 – Horní Měcholupy – podání
pod č.j.: KUOK 57540/2011 ze dne 27.05.2011 - shrnutí:
V lokalitě bývalé úpravny vody ul. Komenská v Hranicích je plánováno vytvoření
centra volného času a integrace, využití objektu úpravny vody a navazujících
pozemků k provozování volnočasových aktivit, umožňujících integraci postižených
osob. Jedná se o klubovnu, zázemí, stravování, kavárnu, malé zahradnictví
s chráněnou dílnou, sportoviště, dětská hřiště – bezbariérové provedení.
Připomínce částečně vyhověno:
- objekt bývalé úpravny vody je na navýšeném terénu – je vyjmut z AZZÚ. Okolí
je v AZZÚ ponecháno. Po provedení protipovodňových opatření, navýšení
terénu a ohrázování může být i tato plocha z AZZÚ vyjmuta.
5. Městys Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
– podání pod č.j.: KUOK 58768/2011 ze dne 30. 05. 2011:
K předmětnému záměru Vám sdělujeme následující:
a) Městys Hustopeče nad Bečvou zásadně nesouhlasí s navrženým rozsahem
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bečva na
katastrálním území Hustopeče nad Bečvou. Oproti návrhu navrhovatele
požadujeme respektovat již územně stabilizovanou trasu severní hráze
budoucího vodního díla Suchý poldr Teplice, a to tak, kdy aktivní zóna bude
stanovena pouze uvnitř budoucího suchého poldru a veškeré stavby
a pozemky, které se nachází vně (na severní straně) budoucího suchého
poldru budou považovány za pasivní zónu. Tento princip respektování
budoucích protipovodňových opatření (např. ohrázování toku řeky Bečvy) je
v předmětném návrhu již akceptován u zastavěných území měst a obcí na
dalším toku Bečvy.
b) Městys Hustopeče nad Bečvou požaduje, aby plochy stávajících novostaveb
a novostaveb na zbývajícím k.ú. Hustopeče nad Bečvou, kterých se již
nedotýká stavba poldru Teplice, a také těch staveb, které dosud nejsou
zachyceny na mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní
rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny záplavového území, byly
považovány za pasivní zónu. Na mnoha původně rekreačních objektech jsou
v současné době hlášeni k trvalému pobytu občané městyse Hustopeče nad
Bečvou.
c) V prostoru navrhované aktivní zóny záplavového území je plánována výstavba
nové komunikace – nadregionální Cyklostezka Bečva, vedoucí od pramenů
Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s řekou Moravou. V současné
době je v prostoru Hustopeče nad Bečvou – Ústí ve fázi studie, na jíž budou
následovat další stupně projektové dokumentace.
d) Městys Hustopeče nad Bečvou zároveň upozorňuje, že v prostoru návrhu
aktivní zóny záplavového území se nachází platně vyhlášený dobývací prostor
chráněného nerostného ložiska štěrkopísku, které aktvivně dobývá společnost
Českomoravský štěrk a.s.
Připomínce částečně vyhověno:
- z AZZÚ byly vyjmuty plochy stávající rekreace. Při velkých povodních je oblast
chatové osady Štěrkopísky ohrožena zaplavením – jsou zaplavovány
přístupové cesty, voda v inundaci protéká poměrně velkým proudem. Při
povodni v 7/1997 došlo k protržení hráze Štěrkopískových jezer, při povodni v

7 (20)
č.j.: KUOK 93802/2011

květnu-červnu 2010 byla zaplavena přístupová cesta. V povodňovém plánu
obce Milotice nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou musí být uvedeno, kdy je
třeba zajistit evakuaci občanů z chatové kolonie, nástup povodně na Bečvě
může být velmi rychlý.
Záplavové území a aktivní zóny jsou zpracovány na současný stav koryta
Bečvy bez vlivu plánovaného poldru Teplice nad Bečvou. Po vybudování
poldru Teplice nad Bečvou bude záplavové území (dále jen „ZÚ“) i AZZÚ
přehodnoceno a aktualizováno.
6. Český rybářský svaz, místní organizace Hustopeče nad Bečvou, Nádražní 111,
753 66 Hustopeče nad Bečvou – podání pod č.j.: KUOK 58766/2011 ze dne
30.05.2011:
Stanovení záplavového území – aktivní zóny – se bezprostředně dotýká našich
zájmů, jelikož v dotčeném území se nachází jednak nemovitý majetek místní
organizace ČRS – pozemek p.č. 487/13 v k.ú. Milotice nad Bečvou a jednak
hospodářsko-rekreační budova vybudovaná v letech 2002 až 2004 a kolaudovaná
dne 19. 07. 2004 Kolaudačním rozhodnutím Stavebního úřadu Hustopeče n. B. č.j.
264/04-332/3. Uvedené nemovitosti jsou významnou měrou využívány při
hospodářsko-zájmové činnosti naší organizace.
V majetku ČRS Mo Hustopeče n. B. je dále nemovitost – pozemek p.č. 1069/1
a 1069/2 v k.ú. Hustopeče n. B. – vodní plocha (revír Bečva 5B) – která se
nachází v návrhu pasivní zóny.
Dekretem MZ ČR ze dne 22. 06. 1998 č.j. 1580/98-3130 byl naší organizaci
přenechán výkon rybářského práva na revíru Bečva 5 A č. 471012, pod kterým
jsou vedena jezera v k.ú. Milotice n. B. a v k.ú. Hustopeče n. B. vzniklá těžbou
štěrkopísků v rozsahu cca 76 ha. Vodní plochy jsou v majetku obce Milotice n. B.
a městyse Hustopeče n. B. a k výkonu rybářského práva využíváme tyto plochy na
základě řádně uzavřených smluv o pronájmu s uvedenými obcemi, přičemž
všechny zmíněné vodní plochy se nachází v navrhované aktivní záplavové zóně.
Dle předloženého návrhu vyhlášení aktivní záplavové zóny významného vodního
toku Bečva – viz výše – je zřejmé, že předložený písemný materiál se
bezprostředně dotýká našich hospodářských plánů při zajišťování rybářského
práva na svěřeném revíru. Přes pravidelně se opakující škody vzniklé
povodňovými stavy na řece Bečvě a tím i na jezerních vodních plochách, se
s dosavadními problémy naše organizace dokázala obětavostí členů a funkcionářů
vždy vyrovnávat a při tom plnit stanovený hospodářský plán vycházející
z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva
a rybářské stráži. Rádi bychom v této souvislosti podotkli, že právě díky naší
iniciativě bylo v uplynulých letech vyvoláno několik jednání se zástupci místní
samosprávy k přijetí opatření k omezení vznikajících povodňových škod a bylo
prodiskutováno několik návrhů na ochranná opatření celého rekreačně
sportovního areálu štěrkopískovišť, především v k.ú. Milotice n. B. Rekreační areál
je významnou územní lokalitou, kterou využívá široké okolí ze tří sousedících krajů
k rekreačně sportovním zájmům.
K navrženému materilá zaujímá naše organizace ČRS Hustopeče n. B. zásadně
odmítavé stanovisko a se zařaděním zájmového rekreačně sportovního území
do aktivní záplavové zóny nesouhlasí. Doporučujema navázat na již zpracované
projekty a územní plány v souvislosti s uvažovaným vybudováním suchého poldru
na řece Bečvě a ochranu dotčeného území řešit ve spolupráci s místními
samosprávnými orgány se znalostí místních odtokových poměrů – s možností
rozlivu řeky, v daleko větší míře, na levobřežní pozemky. Současně navrhujeme,
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aby hranice aktivní záplavové zóny ze severovýchodní strany kopírovala
uvažovanou boční hráz suchého poldru a celý sportovně rekreační
a rybářský areál byl z aktivní zóny vyloučen.
Připomínce částečně vyhověno:
- z AZZÚ vyjmuty stávající objekty (hospodářsko-rekreační budova). Vodoprávní
úřad se domnívá, že stanovením ZÚ a AZZÚ Bečva nedojde k omezení
hospodaření a rybářského využívání lokality. Záplavové území a aktivní zóny
jsou zpracovány na současný stav koryta Bečvy bez vlivu plánovaného poldru
Teplice. Po vybudování suchého poldru bude ZÚ i AZZÚ přehodnoceno a
aktualizováno.
7. Chatová osada Hustopeče, občanské sdružení, Zašová 595, 756 51 Zašová –
podání pod č.j.: KUOK 58760/2011 ze dne 30. 05. 2011:
Majitelé pozemků a nemovitostí v chatové oblasti nesouhlasí s aktualizací
záplavového území a návrhem aktivní zóny záplavového území řeky Bečvy.
Chataři a majitelé pozemků nesouhlasí s populistickým postupem a zbavování se
odpovědnosti zainteresovaných organizací a jejich vedoucích pracovníků.
Povodně nezpůsobují chataři, ani majitelé pozemků, ale neudržované
a nedostatečně hluboké koryto řeky Bečvy. Řeka Bečva se vylévá z břehů stále na
stejném místě, např. u jezera č. 6. Žádáme o důsledné prošetření výšky břehu
a zda bylo po velké povodni postupováno v souladu s projektem. Upravte řečiště,
neste odpovědnost za svou práci a nemusíte štvát lidi a aktualizovat záplavovou
zónu. Berte prosím ohled na soukromé vlastnictví v tomto státě.
Připomínce částečně vyhověno:
- z AZZÚ vyjmuty plochy stávajících rekreačních objektů.
8. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá – podání pod č.j.: KUOK
58756/2011 ze dne 30. 05. 2011:
V řešeném území se nachází výhradní ložisko štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou
– Milotice (event. č. 3 009 000). Rozsah ložiska je dán rozhodnutím Obvodního
báňského úřadu v Brně, č.j. 06792/2006/01/001 ze dne 25. 09.2006 o stanovení
dobývacího prostoru Hustopeče nad Bečvou a rozhodnutím Obvodního báňského
úřadu v Brně, č.j. 1591/1989-II. vyř.-Mj ze dne 28. 06. 1991 o stanovení
chráněného ložiskového území Hustopeče nad Bečvou. V tomto prostoru probíhá
těžební činnost a je záměr naší společnosti se Zásadami územního rozvoje
Olomouckého kraje, č.j. KUOK/88322008/OSR-1/274 i nadále v těžbě pokračovat
do hospodárného vytěžení ložiska. Plochy pro těžbu a technologické zázemí
(včetně deponií hotových výrobků a zemin) jsou zohledněny v územním plánu
městyse Hustopeče nad Bečvou.
Navrhujeme, aby tyto plochy byly vyjmuty z aktivní zóny záplavového území
řeky Bečvy.
Připomínce nevyhověno:
- ust. § 67 odst. 2 vodního zákona uvádí taxativně výčet činností, jejichž
provádění je v AZZÚ zakázáno. Jedná se mimo jiné o těžbu nerostů a zeminy
způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod. Lze tedy dovodit, že v případě,
že těžbou nerostů či zeminy nedojde ke zhoršení odtoku povrchové vody, je
tato činnost v AZZÚ dovolena a není tedy třeba předmětnou lokalitu z AZZÚ
vyjímat.
9. Obec Skalička, Skalička 109, 753 52 Skalička – podání pod č.j.: kUOK
58752/2011 ze dne 30. 05. 2011:
Obec Skalička žádá o vyjádření k parcelám č. 580/1, 580/2, 580/3, zda jsou
v aktivní zóně, z důvodu realizace bruslařské dráhy.
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Dále prosím o prověření parcel č. 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 z důvodů
případné rekonstrukce ČOV.
Navrhovatel přesně lokalizoval dotčené pozemky: pozemky určené pro výstavbu
bruslařské dráhy se nacházejí v AZZÚ, ale vzhledem k charakteru stavby a za
předpokladu, že její výstavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry, je její
realizace možná. Stávající ČOV – objekt ČOV je mimo AZZÚ. Při její rekonstrukci
je třeba objekt zajistit bezpečně na stoletou vodu.
10.
Chatová osada Štěrkopísky, občanské sdružení, Poličná 424, 757 01
Valašské Meziříčí – podání pod č.j.: KUOK 58749/2011 ze dne 30. 05. 2011:
Majitelé pozemků a nemovitostí umístěných v katastrálních územích Hustopeče
nad Bečvou a Milotice nad Bečvou sdružení v Občanském sdružení „Chatová
osada Štěrkopísky, o.s.“ se sídlem ve Valašském Meziříčí, na adrese Poličná 424,
757 01 Valašské Meziříčí. Registrace 15. 03. 2007 č.j. VS/1-1/66923/07-R, IČ
270059839 podávají připomínky k návrhu stanovení záplavového území
významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 61,308 – aktualizace záplavového
území a návrh aktivní zóny záplavového území.
Připomínky se týkají umisťování, povolování a provádění staveb, byť i drobného
charakteru umožňujících provoz, obsluhu a využitelnost našich nemovitostí, které
nesouvisí s vodním tokem. S takovou rozsáhlou a omezující stavební uzávěrou
nesouhlasíme.
Připomínce částečně vyhověno:
- stávající rekreační objekty z AZZÚ vyjmuty.
11.
Obec Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou 59, 753 67 Milotice nad
Bečvou – podání pod č.j.: KUOK 59216/2011 ze dne 31. 05. 2011:
V rámci veřejného projednávání návrhu opatření obecné povahy ve věci
stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva –
aktualizace záplavového území a návrh aktivní zóny záplavového území p o
d á v á m e tímto námitku do oblasti stanovení a vymezení aktivní zóny
záplavového území vodního toku Bečva v oblasti Štěrkopískových jezer v katastru
obce Milotice nad Bečvou.
Na základě dřívějšího jednání, které proběhlo v zasedací místnosti Městského
úřadu v Hranicích žádáme, aby hranice aktivní zóny záplavového území v této
oblasti kopírovala původní historicky danou povodňovou hráz anebo aby
kopírovala boční hráz navrhovaného suchého poldru Teplice.
Připomínce nevyhověno:
- návrh je zpracován na základě současného stavu koryta řeky Bečvy bez vlivu
plánovaného suchého poldru Teplice nad Bečvou.
12.
Ing. Petr Obrtel, Záhumenní 671/3, 751 02 Troubky – podání pod č.j.: KUOK
59236/2011 ze dne 31. 05. 2011:
V souvislosti s veřejnou vyhláškou č.j. KUOK 46424/2011 aktualizace záplavového
území a návrhu jeho aktivní zóny formou návrhu opatření obecné povahy
podávám proti návrhu námitku a to:
- navrhovaná aktivní zóna by měla být buď v celém prostoru území Troubek tedy
i lokalita Zbrava a obec Troubky a nebo by neměla být v zátopovém území
Troubek a okolí stanovena, jelikož není možno toto území takto jednoduše
administrativně rozdělit tak jak je navrženo.
- Navrhovaná aktivní zóna znamená zákaz skladování odplavitelného materiálu,
což ve své podstatě znamená konec zemědělské činnosti v této oblasti, jelikož
produkty jsou v době sklizně a v době přechodného skladování prostoru aktivní
zóny jistou dobu uskladněny.
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- Námitky podávám z titulu vlastníka pozemků p.č. 3264, 3898, 5062, 3884,
4004,… k.ú. Troubky nad Bečvou.
Připomínce částečně vyhověno:
- viz bod 7. výroku III. opatření obecné povahy, odůvodnění viz bod. 13.
13.
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky – podání pod č.j.: KUOK
59241/2011 ze dne 31. 05. 2011:
Na základě předloženého Návrhu opatření obecné povahy týkající se stanovení
záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 61,308
a vymezení aktivních zón daného záplavového území, vznáší Obec Troubky
následující námitky:
1. Návrh aktivní zóny v k.ú. Troubky nad Bečvou je v blízkosti zastavěné části
obce v rozporu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Troubky,
přičemž k tomuto územnímu plánu vydávalo Povodí Moravy, s.p. jako
navrhovatel stanovisko (blíže viz. mapová příloha č. 1).
2. Z návrhu není patrné, jakým způsobem zpracovatel došel pro k.ú. Troubky nad
Bečvou ke stanovení aktivní a pasivní zóny záplavového území. Vzhledem
k tomu, že dosud není pro Obec Troubky vybudováno dostatečné
protipovodňové opatření, měl by navrhovatel celou obec umístit do aktivní zóny
nebo ji vyčlenit z pasivní zóny, a to z důvodu předpokládané realizace PPO
Troubky. Vzhledem k tomu, že probíhají jednání mezi zástupci Obce Troubky
a společností Povodí Moravy, s.p. navrhujeme, aby pro k.ú. Troubky nad
Bečvou byla tato dokumentace, a to po vzájemném schválení PPO Troubky.
3. Rovněž k aktualizovanému návrhu záplavového území vznášíme námitku, a to
pro stanovení úrovně zaplavení obce Troubky při povodni rozsahu Q20. Tímto
návrhem je stále většina obce „pod vodou“, přičemž v loňském roce
realizované „dočasné protipovodňové opatření v lokalitě Závalí“ bylo
vybudováno na ochranu obce Q50.
Připomínce částečně vyhověno:
- Návrh ZÚ a AZZÚ respektuje současný stav koryta Bečvy a inundace. Po
vybudování protipovodňových opatření bude ZÚ i AZZÚ aktualizováno.
Způsob stanovení návrhu ZÚ a AZZÚ vychází z hydrotechnických výpočtů
proudění vody v korytě a v inundaci Bečvy. Základem je geodetické zaměření
koryta a údolnicových profilů, dále se vychází z digitálního modelu terénu.
Výpočet je proveden na údajích o hodnotách N-letých vod, který poskytuje
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. V místech, kde je při
stoleté povodni kombinace hloubky vody a rychlosti již nebezpečná, je oblast
vyhodnocena jako AZZÚ. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 67 vodního zákona
se v AZZÚ nesmí povolovat nové stavby, je zastavěné území obce Troubky
z AZZÚ vyloučeno a to v dobré víře, že budou v budoucnu realizována
protipovodňová opatření. Navrhovatel si je vědom skutečnosti, že dle Metodiky
stanovení AZZÚ z roku 2005, by celá obec Troubky spadala do AZZÚ a nová
výstavba by tak byla prakticky nemožná (takto je přistupováno ke stávajícím
stavbám i v ostatních lokalitách).
Protipovodňová hráz byla vybudována jako dočasná. Stavba této hrázky
neřeší komplexní proipovodňovou ochranu obce, je vybudována na cca 50-ti
letou vodu. Při větších povodních dojde k jejímu přelití, hrozí její protržení a
přílivovému zaplavení obce. Vzhledem k tomu, nelze tímto dílčím a dočasným
protipovodňovým opatřením vyloučit rozliv v obci a jejím okolí.
14.
Obec Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice – podání pod č.j.: KUOK
59247/2011 ze dne 31. 05. 2011:
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K předloženému návrhu předkládám následující poznámky – připomínky týkající
se budoucí povodňové ochrany obce Prosenice v katastrálních územích Prosenice
a Proseničky:
- Viz. návrh aktualizace záplavového území a návrh aktivních zón Bečvy –
mapy: Bečva-ZU+AZZU-2011-2_7.pdf a Bečva-ZU+AZZU-2011-2_8.pdf
a Studie před povodněmi na území Olomouckého kraje, rok 2007, zpracovná
firmou Pöyry Environment a.s., část Prosenice. Jedná se o vybudování
ochraných zídek a zemních hrází v celkové délce: výška cca 1,2 m v délce
1500 m a výška 0,5 – 1 m v délce cca 1000m, oprava ochranné hráze na
levém břehu potoka Strhanec s odhadem investičních nákladů cca. 18 mil. Kč.
Studie uvažuje s tím, že uvedené opatření nebude nutné realizovat v případě
výstavby poldru Teplice nad Bečvou.
- V současné době je známo, že je uvažováno s výstavbou poldru Teplice nad
Bečvou, ale s podstatně sníženou jímací kapacitou. Proto požadujeme,
s ohledem na dlouhodobou ochranu obce Prosenice před povodněmi,
dopracování a následnou realizaci ochranných zídek a hrází a to ve vazbě na
aktuální protipovodňová opatření plánovaná na horním toku Bečvy.
- Dále požadujeme, aby bylo vzato v úvahu, že v aktivní záplavové zóně se
nachází obecní kořenová čistírna odpadních vod, kterou bude nutné před
povodněmi rovněž chránit. Dále se při povodních v roce 2010 ukázalo, že je
nefunkční potrubí pod silnicí Prosenice – Přerov – Žebračka, které by mělo
zajistit návrat vody u Strhance do Bečvy. Tento prvek by měl být rovněž
dopracován.
Připomínce nevyhověno:
- připomínky se týkají budoucí protipovodňové ochrany obce Prosenice, která
není předmětem tohoto návrhu.
15.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, Ing. Janderka – připomínka
vznesena při veřejném projednání dne 30. 05. 2011 v 09:00 hod v Lipníku nad
Bečvou:
Návrh, aby do opatření obecné povahy bylo doplněno, že plochy novostaveb,
které nejsou doposud zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo
vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informace či
souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 vodního zákona před nabytím účinnosti
opatření obecné povahy, jsou považovány za pasivní zónu.
Připomínce částečně vyhověno:
- viz. výrok III. opatření obecné povahy. Vodoprávní souhlas dle ust. § 17 odst.
1 písm. c) vodního zákona vydává vodoprávní úřad ke stavbám, k těžbě
nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích. Vodoprávní
souhlas je v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona závazný pro příslušné
správní orgány při postupu podle zvláštních zákonů – stavební zákon, zákon
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním
odpadem a o změně některých zákonů. Z výše uvedeného je zřejmé, že
souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) není konečným
správním aktem, ale dokladem závazným pro následující správní řízení.
16.
Troubecká hospodářská a.s., Roketská 786/21, 751 02 Troubky – podání pod
č.j.: KUOK 60252/2011 ze dne 02. 06. 2011:
Troubecká hospodářská a.s. je vlastníkem a uživatelem pozemků
a provozovatelem zemědělské výroby v navrhované aktivní zóně záplavového
území vodního toku Bečva. Blíže nedefinovatelný zákaz skladování odplavitelného
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materiálu by mohl v důsledku znamenat ukončení zemědělské výroby, resp.
investičně náročná opatření. Pěstování obilovin a chov skotu totiž vyžaduje
dočasné skladování slámy a chlévské mrvy v navrhované aktivní zóně. Jsme si
vědomi toho, že naše připomínka neovlivní realizaci návrhu aktivní zóny. Ale
vzhledem k tomu, že sláma a chlévská mrva jako odplavitelný materiál nezhoršuje
odtokové poměry a jsou produkty historicky provozované zemědělské činnosti
v této oblasti, považujeme za zdůvodněné, aby v rozhodnutí o opatřeních v aktivní
zóně bylo jejich skladování povoleno.
Připomínce vyhověno:
- viz bod 7. výroku III. opatření obecné povahy.
17.
Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, Ing. Pavel
Gala - vedoucí odboru rozvoje, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 – podání pod č.j.:
KUOK 60534/2011 ze dne 02. 06. 2011:
Zúčastnili jsme se veřejného projednání opatření obecné povahy o stanovení
záplavového území VVT Bečva v km 0,000 – 61,308 – aktualizace záplavového
území, které se uskutečnilo 31. 05. 2011. Na tomto projednání jsme vznesli
požadavek na přehodnocení podmínek využití, resp. stanovení omezení, aktivní
zóny vzhledem k plochám určeným k rekreaci obyvatel. Jedná se o to, že pokud
by v aktivní zóně bylo zamezeno realizaci staveb obecně, není možné v těchto
stávajících areálech realizovat např. zpevněná hřiště či větší dětské hrací prvky
(prolézačky, skluzavky apod.) natož řešit případné půdorysné úpravy stávajících
staveb, které neomezí odtokové poměry v lokalitě.
Druhou možností je vypuštění předmětného areálu nazývaného „laguna“ z aktivní
zóny záplavového území a to vzhledem k tomu, že v územním plánu jsou
stanoveny regulativy využití, které v kombinaci s podmínkami záplavového území
v podstatě vylučují další větší stavební aktivity a bez souhlasu
vodohospodářského orgánu není změna územního plánu možná. Regulativy
využití plochy RS v ÚPm Přerova (snímek ÚPm Přerova v příloze): Plochy
rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení, které souvisejí a jsou
slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení,
veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků
související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Žádáme tedy, aby byly stanovené podmínky v takto stanovených stávajících
sportovně rekreačních plochách přehodnoceny a tím nebylo omezeno jejich
budoucí využití.
Připomínce vyhověno:
- v lokalitě „laguna“ je povoleno realizovat zpevněná hřiště, dětské hrací prvky
jako skluzavky, prolézačky apod.. Realizací těchto prvků nesmí dojít ke
zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě – viz bod 6. výroku III. tohoto
opatření obecné povahy.
18.
Obec Grymov, Grymov 27, 751 21 Prosenice – podání pod č.j.: KUOK
61744/2011 ze dne 06. 06. 2011:
Vážená paní inženýrko,
Dovoluji si připomenout, že je u nás plánována a v ÚP podchycena čistírna
odpadních vod a dále navržena a 1. změnou ÚP schválena bytová zástavba (B8).
Pro tuto bytovou zástavbu jsou vybudovány některé ing. sítě.
Připomínce vyhověno:
- předmětné plochy pro bytovou výstavbu vyjmuty z AZZÚ. Při jejich realizaci je
třeba respektovat lokální protipovodňová opatření – např. navýšení terénu pod
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stavbami, navýšení obytného podlaží nad úroveň stoleté vody. Lokalita
plánované ČOV je z AZZÚ vyjmuta, v rámci její projektové přípravy, je třeba
řešit i protipovodňovou ochranu ČOV.
19.
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice – podání pod č.j.:
KUOK 61693/2011 ze dne 06. 06. 2011 a ze dne 19.04.2011:
Město Hranice návrh připomínkovalo již podáním ze dne 19.04.2011, kromě níže
uvedených připomínek bylo v tomto podání ještě uvedeno:
1. Podkladem pro aktualizaci ZÚ a návrhu AZZÚ není aktuální mapa se zákresem
v současné době již existujících staveb (např. silniční rondel na I/47 u vojenské
akademie, který není v mapě, byl zbudován cca v roce 2000).
2. Rozliv při povodni v roce 1997 (označení fialovým tečkováním) neodpovídá
v severní části Hranic skutečnosti (ne – Purgešova ul., ne – Šromotovo nám.,
ne – šikmo přes sídl. Kpt. Jaroše).
Dne 30. 05. 2011 se na MěÚ Hranice uskutečnilo pro obce, spadající do ORP
Hranice, veřejné projednání ke stanovení záplavového území významného
vodního toku Bečva – aktualizace záplavového území a návrh aktivní zóny
záplavového území. K předloženým mapovým podkladům, se kterými jsme byli
seznámeni na veřejném projednání, má Město Hranice tyto námitky:
3. Lokalita PB Bečvy – malý Drahotuch, SEMPRA, ČOV, Valcha – nesouhlasíme
se zařazením do aktivní zóny záplavového území a požadujeme zařadit do
pasivní zóny záplavového území,
4. Lokalita PB Bečvy – místní část Rybáře – trváme na zařazení objektů k bydlení
do pasivní zóny,
5. Lokalita PB Bečvy – Hranice – Kamenská – trváme na zařazení celé lokality
Kamenská (Smetanovo nábřeží) do pasivní zóny,
6. Lokalita LB Bečvy – Dřín – cyklostezka – trváme na tom, aby v Opatření
obecné povahy, kterým KÚ Olomouckého kraje stanoví záplavové území VVT
Bečva a vymezí aktivní zónu záplavového území, bylo v textu jednoznačně
uvedeno, že se v aktivní záplavové zóně budou moci stavět nové cyklostezky,
včetně odpočívek.
Žádáme o písemnou odpověď na výše uvedené námitky.
Požadujeme, aby KÚ Olomouckého kraje nevydal Opatření obecné povahy,
kterým stanoví záplavové území VVT Bečva a vymezí aktivní zónu záplavového
území, do doby písemného souhlasu Města Hranic s aktivní záplavovou
zónou v Hranicích na VVT Bečva.
Připomínkám částečně vyhověno:
1. Podkladem návrhu ZÚ a AZZÚ jsou mapy Zabaged v měřítku 1:10 000, které
spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen „ČUZK“) a jejichž
poskytovatelem je pro navrhovatele Ministerstvo zemědělství ČR. V prvním
návrhu z 3/2001 byly použity v té době dostupné mapové podklady z roku 2004.
V současné době má navrhovatel k dispozici mapové podklady z roku 2008 a
na těchto bude proveden konečný tisk ZÚ a AZZÚ. Navrhovatel upozorňuje, že
ale ani tyto mapové podklady však zcela neodpovídají skutečnosti – nové
stavby se do mapových podkladů Zabaged 1:10 000 dostávají se značným
časovým zpožděním.
2. Po povodni 7/1997 byl rozliv zpracován v mapovém měřítku 1:25 000 a došlo
k chybnému zákresu, tento byl opraven.
3. Lokalita s vyšším terénem – ČOV, Valcha, část Malého Drahotuchu – z AZZÚ
vyjmuta. Lokalita s velkými hloubkami a rychlostmi – část Malého Drahotuchu,
Sempra v AZZÚ ponechána.
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4. Část lokality Rybáře s vyšším terénem z AZZÚ vyjmuta, zbytek v AZZÚ
ponechán.
5. Lokalita Dřín je z důvodů velkých hloubek a rychlostí proudění vody v AZZÚ
ponechána. Stavba cyklostezky je možná – viz bod 8. výroku III. opatření
obecné povahy.
20.
Město Tovačov, Náměstí č. 12, 751 01 Tovačov – podání pod č.j.: KUOK
64224/2011 ze dne 09. 06. 2011:
Na základě veřejného projednání Návrhu opatření obecné povahy – Stanovení
záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 61,608 –
aktualizace záplavového území a návrh jeho aktivní zóny ze dne 31. 05. 2011 na
Magistrátu města Přerova, Vás Město Tovačov žádá o posouzení možnosti
posunutí hranice aktivní zóny mimo území zahrádkářské kolonie v místní části
Annín (viz situace, která je přilohou). Z jednání s občany Annína a vlastníky
dotčených pozemků vzešel požadavek oficiálního užívání pozemků
k zahrádkaření a rekreaci (již desítky let je tato část označována jako
zahrádkářská kolonie). Po několikaletých jednáních při schvalování územního
plánu s dotčenými orgány bylo toto území zahrnuto do plochy rekreace
individuální s možností výstavby rekreačních chatek. Následné jednání o
ochranném pásmu vod na odboru zemědělství magistrátu města Přerova ještě
zpřísnilo technické podmínky pro provedení těchto drobných staveb. Vzhledem
k podmínkám, které budou vymezeny v aktivní zóně (tj. .. v aktivní zóně
záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s vyjímkou
vodních děl … a dále … se nesmí zřizovat ploty, živé ploty a jiné překážky ..) by
opět nebylo možno tyto pozemky využívat v souladu s územním plánem. Ve
zbytku navrženého záplavového území a navržené aktivní zóně není možno
umisťovat stavby.
Připomínce vyhověno:
- lokalita zahrádkářské kolonie v místní části Annín vyjmuta z AZZÚ. Lokalita je
mimo rozliv Q20, do AZZÚ byla v návrhu zařazena proto, aby nebyla široká
inundace zastavována nevhodnou zástavbou (průmyslové areály, skladové
objekty, obchodní domy, rozsáhlá bytová zástavba,…). Jedná se o oblast
soutoku Moravy a Bečvy, kdy při střetu povodní bude celá široká inundace
zaplavena. Lokalita Annín leží na okraji rozlivu, na levém břehu Mlýnského
náhonu. V případě povolování a následné realizace objektů individuální
rekreace v lokalitě je třeba postupovat v souladu s ust. § 17 vodního zákona.
21.
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky – podání pod č.j.: KUOK
66284/2011 ze dne 15.06.2011:
Naše obec sice již své stanovisko ke stanovenému záplavovému území VVT
Bečva dala, avšak při podrobnějším prostudování dokumentace jsme dospěli
k závěru, že vámi zveřejněné vyhlášce neodpovídá předložená dokumentace,
která řeší stanovení záplavového území a dále stanovení aktivních a pasivních
zón. Tento náš závěr opíráme o část dokumentace, především pak o mapy č. A.12
a A.14, které se netýkají stanovení záplavového území VVT Bečva a stanovení
aktivních a pasivních zón, ale týkají se záplavového území VVT Morava. Ve
veřejné vyhlášce ovšem o této skutečnosti není zmínka, a dokumentace je
s vyhláškou v rozporu.
Dle našeho mínění musí být buď dokumentace přepracována nebo musí být
vyhláška doplněna o údaje týkající se soutoku řeky Bečvy a Moravy, kde dochází
k vzájemnému ovlivňování, ale z dokumentace není patrné, jak zpracovatel
rozděluje stanovení záplavového území VVT Bečva a jak VVT Morava.

15 (20)
č.j.: KUOK 93802/2011

Připomínce nevyhověno:
- rozdělení rozlivu z řeky Bečvy a Moravy na soutoku je v podstatě nemožné.
Rozliv při skutečné povodni je závislý na mnoha faktorech, na střetu kulminací
povodně na Bečvě a Moravě, na objemu povodňových vln, době trvání, stavu
nasycenosti povodí, nesených splaveninách, atd. Zakreslený rozliv ZÚ pro
stoletý průtok je obalovou křivkou vypočtěných variant na základě
matematickýho modelování průběhu teoretických povodní. Podobná situace je
i při rozlivu vody z Bečvy pod Přerovem, kdy voda odtéká směrem na Bochoř
do široké inundace kolem toku Moštěnky. Proto je vhodné stanovit ZÚ a AZZÚ
na soutoku Moravy a Bečvy jedním opatřením obecné povahy. Navrhovatel
připravuje návrh aktualizace ZÚ a AZZÚ i pro Moravu nad soutokem s Bečvou
směrem na Olomouc.
Předpokládané záplavové území včetně aktivních zón bylo zpracováno na současný
stav území, kde od poslední povodně došlo k rozsáhlým změnám. Pokud budou
realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně,
bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení.
Rozsah aktivní zóny je stanoven na základě kritéria hloubky a rychlosti vody
protékající inundací, není tedy stanoveno pouze v rozsahu Q20. Aktivní zóna je
stanovena tak, aby předcházela škodám na majetku a životech občanů. Cílem
stanovení záplavového území není omezení rozvoje obcí, ale upozornit na rizika
povodně a varovat před neuváženou činností v území. Plochy novostaveb, které
nejsou dosud zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které již bylo vydáno
územní rozhodnutí, jsou považovány za pasivní zónu.
Vláda České republiky svým usnesením č. 259 ze dne 13. 04. 2011schválila mimo
jiné zahájení koncepční přípravy řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky
Bečvy, a to s pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže
Teplice.
Dále bylo tímto usnesením uloženo ministru zemědělství, ve spolupráci s ministry
životního prostředí a dopravy, zajistit do 31. 12. 2011 posouzení koncepční
protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracování studie proveditelnosti
protipovodňové ochrany v povodí této řeky.
Teprve na základě této studie bude rozhodnuto o podobě protipovodňové ochrany
v povodí řeky Bečvy (předpokládaný termín rozhodnutí – duben 2012).
Na základě výše uvedeného se dá předpokládat, že samotná realizace
protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice, je
reálná v horizontu několika příštích let.
KÚOK opětovně upozorňuje, že pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová
opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu
přepočítáno a bude provedena změna stanovení.
Na základě výše uvedeného a výsledků veřejného projednání se záplavové území
významného vodního toku Bečva včetně vymezení aktivních zón změnilo ve smyslu
výše uvedených připomínek, které byly navrhovatelem odborně posouzeny
a oprávněné připomínky byly akceptovány. Mapové podklady, které dotčené obce
obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci, byly změněny, proto
budou dotčeným obcím současně s tímto opatřením obecné povahy zaslány mapové
podklady nové (datum zpracování srpen 2011).
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V oznámení návrhu opatření obecné povahy pod č.j.: KUOK 46424/2011 ze dne 05.
05. 2011 KÚOK označil kilometráž stanovení záplavového území významného
vodního toku Bečva 0,000 – 61,308. KÚOK v konečném opatření obecné povahy,
kterým stanovuje záplavové území významného vodního toku Bečva upřesnil
kilometráž stanovení a to 0,000 – 53,960, jedná se o stanovení od soutoku
s Moravou po hranici Zlínského kraje, tj. na území Olomouckého kraje.
Na základě výsledku projednání a po vyhodnocení podaných připomínek KÚOK
stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních a pasivních zón významného
vodního toku Bečva v km 0,000 – 59,960 v rozsahu podaného a doplněného návrhu.
KÚOK přezkoumal přeložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností.
Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již
při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj
záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem
tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře
minimalizovat.
KÚOK zabezpečí v souladu s ust. 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění
dokumentace záplavového území významného vodního toku Bečva a předá jednu
kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze
posoudit v přezkumném řízení.

Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá následující obce:
Městys Hustopeče nad Bečvou, Obec Milotice nad Bečvou, Obec Zámrsky,
Obec Špičky, Obec Černotín, Obec Skalička, Obec Ústí, Obec Teplice nad
Bečvou, Město Hranice, Obec Klokočí, Obec Jezernice, Obec Týn nad Bečvou,
Město Lipník nad Bečvou, Obec Osek nad Bečvou, Obec Oldřichov, Obec
Sušice, Obec Radslavice, Obec Prosenice, Obec Grymov, Město Přerov, Obec
Bochoř, Obec Troubky, Obec Rokytnice, Městys Brodek u Přerova, Obec
Císařov, Obec Citov, Obec Tovačov
o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném
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(úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení
o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce
KÚOK.
Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (obdrží prostřednictvím datové
schránky) – bez příloh
2. Městys Hustopeče nad Bečvou, Nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou –
2x + příloha mapa A.2.11
3. Obec Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou 59, 753 67 Milotice nad Bečvou –
2x + přílohou mapa A.2.11
4. Obec Zámrsky, Zámrsky, 753 52 Hranice – 2x + příloha mapa A.2.11.
5. Obec Špičky, Špičky 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou – 2x + příloha mapa
A.2.10., A.2.11.
6. Obec Černotín, Černotín, 753 68 Černotín – 2 x + příloha mapa A.2.10.
7. Obec Skalička, Skalička 51, 753 52 Skalička u Hranice – 2x + příloha mapa
A.2.10., A.2.11.
8. Obec Ústí, Ústí 38, 753 01 Hranice – 2x + příloha mapa A.2.10.
9. Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Hranice 1 – 2x +
příloha mapa A.2.10.
10. Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice – 2x + příloha mapa A.2.9.,
A.2.10.
11. Obec Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice 4 – 2x + příloha mapa A.2.9., A.2.10.
12. Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou – 2x + příloha mapa
A.2.9.
13. Obec Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou – 2x +
příloha mapa A.2.9.
14. Město Lipník nad Bečvou, Nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou –
2x + příloha mapa A.2.8., A.2.9.
15. Obec Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou 65, 751 22 Osek nad Bečvou – 2x +
příloha mapa A.2.8.
16. Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice – 2x + příloha mapa A.2.8.
17. Obec Sušice, Sušice 63, 751 11 Radslavice – 2x + příloha mapa A.2.8.
18. Obec Radslavice, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice – 2x + příloha mapa A.2.8.
19. Obec Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice – 2x + příloha mapa A.2.7.,
A.2.8.
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20. Obec Grymov, Grymov 27, 751 21 Prosenice – 2x + příloha mapa A.2.7., A.2.8.
21. Město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov – 2x + příloha mapa A.2.7., AZ.13.
22. Obec Bochoř, Náves 41, 750 02 Přerov – 2x + příloha mapa AZ.13.
23. Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky – 2x + příloha mapa AZ.12.,
AZ.13, AZ.14.
24. Obec Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice – 2x + příloha mapa A.2.7.,
AZ.14.
25. Městys Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova – 2x +
příloha mapa AZ.14.
26. Obec Císařov, Císařov 106, 751 01 Císařov – 2x + příloha mapa AZ.14.
27. Obec Citov, Citov 14, 751 01 Citov – 2x + příloha mapa AZ.14.
28. Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov – 2x + příloha mapa AZ.12, AZ. 14.
Doporučeně:
29. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení
vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 + příloha
mapa A.2.7., AZ.12., AZ.13., AZ.14.
30. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení
stavební úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 + příloha mapa A.2.7., AZ.12.,
AZ.13., AZ.14.
31. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, Bratrská 34, 751 31
Lipník nad Bečvou + příloha mapa A.2.8., A.2.9.
32. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Bratrská 34, 751 31 Lipník nad
Bečvou + příloha mapa A.2.8., A.2.9.
33. Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 01
Hranice + příloha mapa A.2.9., A.2.10., A.2.11
34. Městský úřad Hranice, Stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice +
příloha mapa A.2.9., A.2.10., A.2.11
35. Městský úřad Kojetín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 20, 752 01
Kojetín + příloha mapa AZ.11.
36. Městský úřad Kojetín, Stavební úřad, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín +
příloha mapa AZ.11.
37. Městský úřad Tovačov, Stavební úřad, Náměstí 12, 751 01 Tovačov + příloha
mapa AZ.12., AZ.14.
38. Městský úřad Hustopeče nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí míru 21, 753 66
Hustopeče nad Bečvou + příloha mapa A.2.11.
Na vědomí:
39. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – po nabytí
účinnosti + CD
40. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde +
úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) +
příloha kladolist
41. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde + příloha CD
42. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín + příloha CD
43. Obec Věžky, Věžky 17, 751 19 Vlkoš u Přerova (obdrží prostřednictvím datové
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schránky + příloha mapa AZ.13.)
44. Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice (obdrží
prostřednictvím datové schránky + příloha mapa AZ.13)
45. Obec Říkovice, Říkovice 68, 751 18 Říkovice (obdrží prostřednictvím datové
schránky + příloha mapa AZ.11.)
46. Obec Vlkoš, Ke mlýnu 206, 751 19 Vlkoš u Přerova (obdrží prostřednictvím
datové schránky + příloha mapa AZ.11., AZ.13.)
47. Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov (obdrží prostřednictvím datové
schránky + příloha mapa AZ.14., AZ.12.)
48. Obec Oplocany, Oplocany 11, 751 01 Tovačov (obdrží prostřednictvím datové
schránky + příloha mapa AZ.14., AZ.12.)
49. Obec Polkovice, Polkovice 15, 751 44 Polkovice (obdrží prostřednictvím datové
schránky + příloha mapa AZ.14., AZ.12.)
50. Obec Uhřičice, Uhřičice 71, 752 01 Kojetín (obdrží prostřednictvím datové
schránky + příloha mapa AZ.10.)
51. Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín (obdrží prostřednictvím
datové schránky + příloha mapa AZ.10.)
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