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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

___________________________________________________________________
Č.j.: KUOK 55167/2014 V Olomouci dne 30. 6. 2014
KÚOK/18308/2014/OŽPZ/339
Sp. a skart. znak: 230.15-A/20                                        
Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková
tel.: 585/508 629
e-mail: m.spicakova@kr-olomoucky.cz

                          
                           dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
KÚOK), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 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, zveřejňuje v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), návrh opatření obecné povahy ve věci 
stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného 
vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615. Návrh podal dne 18. 2. 2014 správce 
významného vodního toku Blata a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., 
IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen navrhovatel).

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného
vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615 a drobných vodních toků Šumice, 

Stouska, Zlatá stružka a Deštná

KÚOK jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení  § 104 odst. 
2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, ustanovení § 25 a § 172,   § 173 
správního řádu, v souladu s ustanovením § 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 Blata
a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75  Brno, podaného 
dne 18. 2. 2014

stanovuje

I. záplavové území podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 
2 vyhlášky pro rozliv Q100, Q20 a Q5 pro významný vodní tok Blata
v km 0,000 – 41,615 v katastrálním území: Vilémov u Litovle, Cakov, Senice 
na Hané, Senička, Těšetice u Olomouce, Vojnice u Olomouce, Ústín, Luběnice, 
Lutín, Třebčín, Bystročice, Žerůvky, Hněvotín, Charváty, Dub nad Moravou, 
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Věrovany, Loučany na Hané, Blatec, Olšany u Prostějova, Hablov, Vrbátky, 
Dubany na Hané, Štětovice, Hrdibořice, Biskupice na Hané, Klopotovice, 
Tovačov, Troubky nad Bečvou, Oplocany, Lobodice a Uhřičice.

II. záplavové území podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 
2 vyhlášky pro rozliv Q100, Q20 a Q5 pro drobné vodní toky, které jsou přítoky 
významného vodního toku  Blata:
 Šumice (km 0,000 – 1,429) ve správě Lesy ČR, s. p., k. ú. Těšetice 

u Olomouce, v k. ú: Těšetice u Olomouce
 Stouska (km 0,000 – 1,525) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú Ústín
 Zlatá stružka (km 0,000 – 2,460) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú 

Luběnice a Hněvotín
 Deštná (v délce cca 3,178 km) ve správě Povodí Moravy, s. p., v k. ú 

Třebčín a Lutín.

III. aktivní zónu záplavového území podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona 
a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky pro významný vodní tok Blata i pro drobné vodní toky 
Šumice, Stouska, Zlatá stružka a Deštná, která je tvořena rozlivem dvacetileté 
vody (Q20). V místech, kde k rozlivu dvacetileté vody  nedochází, se považuje 
za aktivní zónu koryto vodního toku (viz. mapové podklady). 

IV.

Ve stanovených záplavových územích budou plněny následující podmínky: 

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, 
zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení      
§ 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 a vyhodnotit vhodná protipovodňová 
opatření a vliv na odtokové poměry. 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 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 
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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. 

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 předměty,
       c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
       d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Odůvodnění  

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně 
určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. 
Dle 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.  

Rozsah záplavového území je vymezen na základě studie „Záplavové území Blaty
km 0,000 – 41,615“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací 
Povodí Moravy, s. p., Brno v lednu 2014, pod zakázkovým číslem S-2012/013. 
Rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q100, 
Q20 a Q5. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 
1:10000. Mapy intenzity povodně, mapy povodňového ohrožení 
a povodňového rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu 
povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem 
nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým 
Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojrozměrného proudění 
v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán průtok korytem Blaty včetně 
navazujícího úseku Moravy a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 
23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro tok 
Blata mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika (tyto jsou 
na přiloženém CD). Je rovněž proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy 
povodňového nebezpečí a povodňového rizika byly zpracovány na základě hloubek 
a rozsahu povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. Povodňovým rizikem se rozumí kombinace 
pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Mapy 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik by měly být zahrnuty v územních 
a povodňových plánech.

Součástí návrhu na stanovení záplavového území Blaty byla i záplavová území jejich
přítoků. Jde o Šumici, Stousku, Zlatou stružku a Deštnou. Vzhledem k tomu, že 
rozlivy těchto drobných vodních toků přímo souvisí s rozlivy významného vodního 
toku Blata, navrhl žadatel stanovit všechna záplavová území v jednom opatření 
obecné povahy společně s tokem Blata. Tok Šumice je ve správě podniku Lesy ČR, 
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správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín. Po vzájemné dohodě Lesů ČR, s. p. 
a Povodí Moravy, s. p. předložil žadatel Plnou moc k zastupování ve věci předložení 
a projednání návrhu záplavového území a aktivní zóny toku Šumice. Na základě
takto doplněné žádosti vydal KÚOK dne 6. 6. 2014 pod č. j.: KUOK 19951/2014 
Usnesení o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy – stanovení 
záplavového území výše uvedených drobných vodních toků a rozhodnutí v této věci 
místo Magistrátu města Olomouce. Vzhledem k projednávané věci lze mít důvodně 
za to, že budou výrazně ovlivněny právní poměry účastníků ve správních obvodech 2 
podřízených správních orgánů  a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že KÚOK 
obdržel návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Blata (tok 
vyššího řádu), bylo z hlediska povahy věci a účelnosti vedení řízení vhodné stanovit 
všechna záplavová území v jednom opatření obecné povahy, které vydá Krajský 
úřad Olomouckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení vodního 
hospodářství.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení 
v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem 
věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce 
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 Blata a čtyř jejích přítoků 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 č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. Stanovené záplavové území významného vodního toku Blata a jejích 
přítoků je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce 
povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění 
dokumentace záplavového území významného vodního toku Blata včetně přítoků
a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

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.

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 
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mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. KÚOK vyzývá v souladu 
s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření 
obecné povahy podávaly písemné připomínky a to do 15-ti dnů ode dne doručení 
návrhu opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy
dle ustanovení § 172 správního řádu, současně vodoprávní úřad KÚOK v souladu 
s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje projednávání podkladů pro stanovení 
záplavového území významného vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615 a jejích čtyř 
přítoků veřejnou vyhláškou. Vodoprávní úřad KÚOK žádá příslušné obecní úřady 
o vyvěšení „Návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území 
včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Blata v km 0,000 – 41,615
a drobných vodních toků Šumice, Stouska, Zlatá stružka a Deštná“ po dobu 15-ti dnů 
způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání
písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) 
na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
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.

Mapové podklady týkající se správního obvodu předmětné obce Vám zasíláme
v příloze, včetně datových podkladů na CD. Zbývající část dokumentace je 
k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod. nebo po telefonické 
dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 
40 b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství, 
7. poschodí, kancelář č. 705.

                      Vladimíra Kubišová 
       vedoucí oddělení vodního hospodářství
     Odboru životního prostředí a zemědělství 

                                                                        Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne……………      Sejmuto dne………….        Podpis (razítko): ……………

Příloha:   záplavové  území  významného vodního  toku  Blata v km   0,000 – 41,615
a drobných vodních toků (týkající se správního obvodu předmětné obce) + CD
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Obdrží :
Doporučeně do vlastních rukou:

1. Obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina + 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) 2x + příloha

2. Obec Senička, Senička 32, 783 45  Senice na Hané + 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) 2x + příloha

3. Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45  Senice na Hané + 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) 2x + příloha

4. Obec Loučany, Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané + 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) 2x + příloha

5. Obec Těšetice, Těšetice 75, 783 46  Těšetice (vyvěsit na místě obvyklém 
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor 
životního prostředí a zemědělství) 2x 

6. Obec Ústín, Ústín 9, 783 46  Těšetice (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 
15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního 
prostředí a zemědělství) 2x 

7. Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 
15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního 
prostředí a zemědělství) 2x 

8. Obec Lutín, Školní 203, 783 49  Lutín (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-
ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního 
prostředí a zemědělství) 2x 

9. Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798014 (vyvěsit 
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 
na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x 

10.Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín + 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) 2x + příloha

11.Obec Bystročice, Bystročice 6, 779 00 Olomouc 9 + 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) 2x + příloha

12.Obec Blatec, Blatec 81, 783 75  Dub nad Moravou + 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) 2x + příloha

13.Obec Vrbátky, Vrbátky 41, 798 13  Vrbátky + 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) 2x + příloha

14.Obec Charváty, Charváty 98, 783 75  Dub nad Moravou + 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) 2x + příloha

15.Městys Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75  Dub nad Moravou + 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) 2x + příloha

16.Obec Hrdibořice, Hrdibořice 6, 798 12  Kralice na Hané + 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) 2x + příloha
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17.Obec Biskupice, Biskupice 61, Kralice na Hané + 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) 2x + příloha

18.Obec Klopotovice, Klopotovice 11, 798 21  Bedihošť + 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) 2x + příloha

19.Obec Věrovany, Věrovany – Rakodavy 325, 783 75  Dub nad Moravou
(vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením 
o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x 

20.Město Tovačov, Náměstí 12, 75101 Tovačov I - Město (vyvěsit na místě 
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, 
odbor životního prostředí a zemědělství) 2x 

21.Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02  Troubky nad Bečvou (vyvěsit 
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 
na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství) 2x 

22.Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01  Tovačov (vyvěsit na místě obvyklém 
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor 
životního prostředí a zemědělství) 2x 

23.Obec Uhřičice, Uhřičice 111, 752 01  Kojetín (vyvěsit na místě obvyklém 
po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor 
životního prostředí a zemědělství) 2x 

24.Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (prostřednictvím datové 
schránky)

Doporučeně:

25.Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc + příloha

26.Magistrát města Olomouce, stavební odbor, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,
+ příloha

27.Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, Školní ul. 4, 796 01  
Prostějov + příloha

28.Magistrát města Prostějova, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 
796 01  Prostějov + příloha

29.Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
Bratrská 34, 750 11 Přerov + příloha

30.Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01  
Litovel + příloha

31.Městský úřad Litovel, odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01  Litovel + 
příloha

32.Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín + příloha 

33.Městský úřad Tovačov, stavební úřad, Náměstí 12, 75101 Tovačov I – Město 
+ příloha

34.Městský úřad Dub nad Moravou, stavební úřad, Brodecká 1, 783 75  Dub nad 
Moravou + příloha

35.Obecní úřad Lutín, stavební úřad, Školní 203, 783 49  Lutín + příloha 
36.Městský úřad Náměšť na Hané, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 100, 783 

44  Náměšť na Hané + příloha
37.Obecní úřad Senice na Hané, stavební úřad, Jos. Vodičky 243, 783 45  

Senice na Hané + příloha
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Na vědomí:

38.Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde
39.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) 
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