KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S - JMK 69202/2015 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 153071/2015

Vyřizuje/linka
Ing. Michal Cibulka/2690

v Brně dne:
2. 12. 2015

Opatření obecné povahy
Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Skalička
v ř. km 0,000 – 15,523
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., Dřevařská
932/11, 602 00 Brno, ze dne 22. 5. 2015, pod zn. PM027055/2015-210/Pe,

stanoví
na podkladě § 66 odst. 1 a 7 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 Skalička
v ř. km 0,000 – 15,523.
Záplavové území významného vodního toku Skalička, ČHP 4-14-03-040 (viz pořadové číslo
755 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 stanovuje pro výskyt povodně
s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q100), dle zobrazení záplavového
území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy,
s.p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ SKALIČKY KM 0,000 – 18,050, SITUACE ZÁPLAVOVÉHO
ÚZEMÍ SKALIČKY“, z roku 2015, mapový list A. 1/1 – A. 1/3.
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 Skalička
v ř. km 0,000 – 15,523,
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v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000
v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ
ÚZEMÍ SKALIČKY KM 0,000 – 18,050, SITUACE AKTIVNÍ ZÓNY“, z roku 2015, mapový list A.Z.
1.1 – A.Z.1.3.
Dotčené katastrální území:
Práče, Stošíkovice na Louce, Oleksovice, Hostěradice na Moravě, Chlupice, Skalice u Znojma
O D Ů V O D N Ě N Í:
Podáním vyhotoveným dne 22. 5. 2015, pod zn.: PM027055/2015-210/Pe, předložil státní
podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ke stanovení záplavové území a aktivní
zónu záplavového území významného vodního toku Skalička v ř. km 0,000 – 15,523,
ČHP 4-14-03-040. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal
předmětný rozsah záplavového území a aktivní zóny s dotčenými orgány přípisem č.j.
JMK 88594/2015, ze dne 8. 7. 2015.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené
osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy č. j.: JMK 120773/2015, vyhotovenému dne
16. 9. 2015 podávaly připomínky do 15 dnů od jeho oznámení. Dle ust. § 172 odst. 3
správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné
projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.
Záplavové území a aktivní zóna toku Skalička (správce Povodí Moravy s.p.) byly zpracovány
od soutoku s Jevišovkou až pod obec Trstěnice. Na toku Skalička bylo provedeno podrobné
geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven
matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody
v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Záplavové území je zpracováno dle Vyhlášky
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území.
Rozsah aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území. Výpočet
je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický
ústav.
Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba
zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování
volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny
vychází z jednoznačných pravidel a z fyzikálních zákonitostí proudění vody.
Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, je
třeba tedy upozornit na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice
na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto
území.
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
- Vyjádření MěÚ Znojmo, OÚPSR, zn.: MUZN 54388/2015/131/SD, ze dne 8. 7. 2015;
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy, č.j.: MUZN 54387/2015, ze dne 16. 7. 2015;
- Vyjádření MěÚ Miroslav, OVŽP, č.j.: 2754/2015-OL, ze dne 22.7.2015;
- Vyjádření Úřadu městyse Prosiměřice, č.j.: STÚPROS 506/15 – Šj., ze dne 28. 7. 2015.
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Ve vyjádření Úřadu městyse Prosiměřice č.j.: STÚPROS 506/15 – Šj., ze dne 28. 7. 2015 je
konstatováno: „v k.ú. Oleksovice dochází k zásahu do stávajícího zastavěného území dle
územního plánu označeného jako B5, které je určené pro bytové účely. Stanovením
záplavového území dojde v uvedených lokalitách k omezení výstavby. V k.ú. Práče a
Stošíkovice na Louce se záplavové území nachází mimo zastavěné nebo zastavitelné území.“.
Zdejší vodoprávní úřad k výše uvedenému vyjádření Úřadu městyse Prosiměřice uvádí, že
navržené záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Skalička zobrazuje
současný stav v dotčeném území a také lokality, kde hrozí při určitém průtoku zaplavení
vodou a to bez ohledu na plánované zastavitelné plochy nebo stavby, vyznačené v územním
plánu. Pokud tedy dochází ke střetu záplavového území s aktuálním územním plánem obcí,
mělo by být přistoupeno ze strany dotčených obcí k hledání vhodného řešení, které by
zajistilo protipovodňovou ochranu daného území.
Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní
plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací
dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území –
v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové
území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.
Ve vyjádření MěÚ Znojmo, OÚPSR, č.j.: MUZN 54387/2015, ze dne 16. 7. 2015 je mimo
konstatování, že v Obci Oleksovice nově projednávané záplavové území zasahuje do
zastavitelné plochy B5 a S3 uvedeno, že s podnikem Povodí Moravy, s.p., byly dohodnuty na
jednání dne 15.5.2015 podmínky pro využití těchto ploch a tudíž MěÚ Znojmo, OÚPSR
požaduje zohlednění dohodnutých podmínek v připravovaném návrhu na stanovení
záplavového území a aktivní zóny záplavového území Skalička. K tomuto zdejší vodoprávní
úřad odkazuje na výše uvedené odůvodnění a dodává, že pokud správce toku v předloženém
návrhu zapracoval podmínky dohodnuté s dotčeným orgánem a předložený návrh tak více
odpovídá skutečnému stavu území v terénu, je tento postup ze strany vodoprávního orgánu
vítaný. Pokud se však jedná o umísťování nebo schvalování případných staveb v záplavovém
území je dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování
stanovisek, vyjádření a souhlasů vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě
požadované činnosti nebo stavby, stanovisko správce toku je vyžadováno jako jeden
z podkladů k žádosti o vyjádření nebo souhlas vodoprávního úřadu.
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář 408A
v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném
termínu. Mapové podklady včetně tohoto opatření jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na
webových stránkách Jihomoravského kraje.
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po
nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny
významného vodního toku Skalička v ř. km 0,000 – 15,523 včetně mapových podkladů
Ministerstvu životního prostředí.
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Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území a
vymezena aktivní zóna vodního toku Skalička v ř. km 0,000 – 15,523 tak jak je výše uvedeno.
Dotčené obecní úřady obcí, na jejichž katastrálním území se předmětné záplavové území a
jeho aktivní zóna nacházejí, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti
dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto opatření zpět na adresu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Zdejší vodoprávní úřad
taktéž zajistí vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského
kraje po dobu 15 dnů.
otisk
úředního
razítka

Ing. František Havíř
vedoucí odboru životního prostředí
v. z. RNDr. Iveta Macurová, v. r.
vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka
Rozdělovník:
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Doručí se:
 Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad, Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
 Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody 1, 671 72
Miroslav
 Úřad městyse Višňové, stavební úřad, Višňové 212, 671 38
 Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, P. O. BOX 36,
669 01 Znojmo 1 + mapové podklady a CD
 Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P. O. BOX 3, Znojmo
 Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
 KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde + mapové podklady a CD
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady a CD
Dotčené obecní úřady, 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 dokumentu zpět na adresu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje)
 Obec Práče, Práče 112, 671 61 Prosiměřice
 Obec Stošíkovice na Louce, Stošíkovice na Louce 12, 671 61 Prosiměřice
 Městys Oleksovice, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice
 Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
 Obec Skalice, Skalice 92, 671 71 Hostěradice
Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

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

