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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje
OŽPZE), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1
písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Morava
v úseku km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,
601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 07.01.2016, pod č.j. KUZL 1360/2016,
doplněného dne 10.06.2016
I. stanovuje záplavové území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB
196,200 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a
II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB
186,800 LB 196,200 dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona.
Záplavové území se týká těchto katastrálních území:
Bezměrov, Břest, Hulín, Chrášťany u Hulína, Záhlinice, Chropyně, Plešovec, Kroměříž, Hradisko,
Bílany, Postoupky, Miňůvky, Trávník, Kvasice, Kyselovice, Skaštice, Střížovice u Kvasic, Záříčí,
Žalkovice, Bělov, Napajedla, Otrokovice, Spytihněv, Tlumačov na Moravě, Žlutava, Babice u
Uherského Hradiště, Včelary, Bílovice u Uherského Hradiště, Huštěnovice, Kněžpole u Uherského
Hradiště, Kostelany nad Moravou, Kunovice u Uherského Hradiště, Mistřice I, Mistřice II, Nedakonice,
Ostrožská Nová Ves, Chylice, Polešovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Topolná, Jarošov u
Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Kvačice, Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh.
Záplavové území pro rozliv Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území jsou zakresleny v
situacích 1 : 10 000 (mapy AZ.2. – A.Z.13).
Současně se ruší záplavové území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB
196,200 stanovené vodoprávním úřadem – Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 16.04.2013 pod č.j.
KUZL 38964/2012 včetně vymezení aktivní zóny.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 07.01.2016 žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení aktualizovaného
záplavového území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení
aktivní zóny. Záplavové území se stanovuje na návrh správce vodního toku. Vzhledem k tomu, že
podklady pro stanovení aktualizovaného záplavového území toku Morava, které správce toku tj.
Povodí Moravy, s.p., předložil nebyly úplné a mapové podklady obsahovaly řadu nepřesností, vyzval
krajský úřad společnost Povodí Moravy, s.p. k doplnění podkladů a opravě nepřesností. Doplněné a
opravené podklady společnost Povodí Moravy, s.p. předložila dne 10.06.2016.
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 359
e-mail: marcela.ticha@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen
stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro
významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky – dle
vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách
podle územní dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na
návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových
průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se záplavová území a
jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy (dle § 171 a násl. správního řádu).
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení
stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále poskytovat Povodí Moravy, s. p.
Brno.
V případě nově plánované výstavby 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 (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ
větších vod než Q100.
V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona
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 vody, odvádění
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické
infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic 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.
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a
předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná
dočasná ubytovací zařízení.
Stanovené záplavové území 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, ve znění pozdějších předpisů. Dle
ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně
plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na
podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné
územně plánovací dokumentace.
Stanovené záplavové území významného vodního toku Morava je výchozím podkladem pro
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
Pro aktualizaci záplavového území byly využity mapy povodňového rizika a povodňového ohrožení
zpracované na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23.10.2007 o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tyto mapy jsou součástí Plánu pro zvládání
povodňových rizik povodí Dunaje, který byl schválen usnesením Vlády České republiky č. 1082 z
21. 12. 2015 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí z 22. 12. 2015 s č.j.
90992/ENV/15. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce
toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy
map ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány.
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Předložený návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území a aktivní zóny záplavového
území Moravy na území Zlínského kraje byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými
orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, přípisem krajského úřadu č. j. KUZL 42201/2016 ze
dne 17.06.2016. Vyjádření, která krajský úřad obdržel, předal dne 25.07.2016 zástupci Povodí
Moravy, s.p. a vypořádání k těmto vyjádřením krajský úřad obdržel 01.06.2017.
•
Obec Tlumačov ve svém vyjádření ze dne 29.06.2016 uvádí, že s návrhem aktualizace
záplavového území vodního toku Morava souhlasí za podmínky, že bude v návrhu respektována a
doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného
Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ Otrokovice pod č.j. SÚ/54511/2014/FOZ dne
03.06.2015.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Navrženou trasu liniové stavby správce toku respektoval při návrhu hranice aktivní zóny. Připomínka
byla při tvorbě návrhu záplavového území akceptována a je zohledněna při vymezení hranice aktivní
zóny záplavového území. Záplavové území může být zrušeno až po výstavbě ochranné hráze.
•
Obec Nedakonice ve svém vyjádření ze dne 30.06.2016 uvádí, že navržený rozsah
záplavového území vodního toku Morava plně nerespektuje reálné výškové uspořádání obce
Nedakonice. Zástupce obce ve vyjádření požaduje provedení podrobného zaměření terénu a
zpřesnění rozlivu pro Q100.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Rozsah záplavového území byl dle sdělení Povodí Moravy, s.p. porovnán s podklady digitálního
modelu reliéfu ČR DMR 5G. Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že obec Nedakonice je ohrožena
rozlivem z toku Dlouhá řeka, nikoliv z Moravy. Záplavové území vodního toku Dlouhá řeka bylo
stanoveno krajským úřadem dne 25.08.2003, č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ. Zákres záplavového
území na soutoku Moravy a Dlouhé řeky je obalovou křivkou obou toků pro stoletou povodeň. Rozsah
zaplavení zástavby Nedakonic záleží na objemu povodňové vlny na Dlouhé řece. Hladina stoleté
povodně je dle sdělení Povodí Moravy, s.p. výš než je zástavba obce. Při povodni bude docházet k
postupnému zaplavování zástavby. Záplavové území je určeno z hydrotechnických výpočtů proudění
vody v korytě a inundaci na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se o
předpokládaný rozsah rozlivu stoleté povodně na Dlouhé řece. Správce vodního toku Morava Povodí
Moravy, s.p. ponechává rozsah záplavového území vodního toku Morava na území obce Nedakonice
v původní verzi. Neshledává důvod k přepracování rozsahu. Rovněž vodoprávní úřad neshledal důvod
pro změnu rozsahu záplavového území, neboť jak je uvedeno výše rozsah záplavového území je
stanoven na základě hydrotechnických výpočtů a podkladů z ČHMÚ a správce toku při návrhu
záplavového území provedl podrobné zaměření terénu.
•
Obec Topolná ve svém vyjádření ze dne 30.06.2016 mimo jiné uvádí, že s předloženým
návrhem aktualizace záplavového území Moravy nesouhlasí, protože v současně platném územním
plánu obce Topolná jsou v místech navrhovaného záplavového území zakresleny zóny pro
individuální výstavbu. Stanovení záplavového území, které je dle názoru obce Topolná nepřesné, by
způsobilo vlastníkům zasažených pozemků i případným stavebníkům značné problémy a omezily by
se možnosti územního rozvoje obce. Dále obec Topolná uvádí, že v předloženém návrhu zasahuje
čára rozlivu Q100, především v jihozápadní části obce, do míst, která podle paměti a zkušeností
starousedlíků neodpovídají reálnému ani potenciálnímu rozlivu hladin při povodni z Moravy. Obec
Topolná rovněž upozorňuje na to, že úroveň terénu v území blízko pozemní komunikace Topolná –
Bílovice (kam rozliv zasahuje) je mnohem výš než výšky terénu v oblasti domů a zahrad naproti hřiště
TJ (kam rozliv nezasahuje).
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Tyto připomínky byly již při tvorbě návrhu záplavového území akceptovány. V případě nové výstavby v
místě, kde je záplavové území, musí být podrobně posouzeno riziko zaplavení a vliv na odtokové
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poměry, nová výstavba je možná při dodržení určitých opatření. Pro stávající objekty je stanovení
záplavového území upozorněním, že při stoleté povodni hrozí nebezpečí zaplavení. Správce vodního
toku Morava upřesnil rozliv stoleté povodně na základě podrobných výškových údajů předaných obcí
Topolná. Rozliv stoleté povodně nezasahuje k pozemní komunikaci Topolná – Bílovice ani do její
bezprostřední blízkosti a oblast domů naproti hřiště taktéž neleží v záplavovém území.
•
Obec Střížovice ve svém vyjádření ze dne 01.07.2016 odkazuje mimo jiné na stanovisko,
které obec Střížovice zaslala Povodí Moravy, s.p. 08.08.2012 a ve kterém upozorňuje na skutečnost,
že ve schváleném územním plánu obce Střížovice je navrhována stavba ČOV a sběrného dvora na
pozemcích, které jsou zahrnuty do aktivní zóny. Dále obec Střížovice nesouhlasí s návrhem aktivní
zóny záplavového území vodního toku Morava. Dle sdělení zástupce obce Střížovice při všech
povodních v obci došlo k zaplavení pozemků v nivě Kotojedky v k.ú. Střížovice u Kvasic pouze
zpětným nátokem vody z Moravy koryty přítoků Moravy, tedy nátokem, směřujícím proti směru
hlavního toku Moravy a směru povodně. Dle sdělení zástupce obce Střížovic neleží v místech
hlavního proudu povodně a tedy v aktivní zóně záplavového území. Dále zástupce obce upozorňuje
na schválený územní plán obce Střížovice dne 19.04.2011.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Totožné připomínky předložila obec Střížovice již v r. 2012 a 2013 při projednávání stanovování
záplavového území řeky Moravy. Po stanovení záplavového území řeky Moravy v r. 2013 opatřením
obecné povahy, měla obec za povinnost změnit územní plán, což doposud neučinila. V návrhu
aktualizace záplavového území vodního toku Morava je aktivní zóna záplavového území vymezena
mimo zastavěné území obce Střížovice, tudíž plánovanou výstavbu neomezí. Plánovaná stavba ČOV
a sběrného dvora se nenachází v aktivní zóně záplavového území a navíc stavba ČOV může být dle
platné právní úpravy realizována jak v záplavovém území, tak v aktivní zóně. Aktivní zóna
záplavového území vodního toku Morava v k.ú. Střížovice u Kvasic zahrnuje území, které je ohroženo
zpětným vzdutím z vodního toku Dolní Kotojedka, která nemá při zvýšených vodních stavech v
Moravě kam odtékat a plní prostor za hrázemi Moravy. Z tohoto důvodu je zde dle sdělení Povodí
Moravy, s.p. navržena aktivní zóna záplavového území. Stanovené záplavové území 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, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i
kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je
podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací
dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. To
znamená, že stanovení záplavového území vodního toku nebo jeho aktualizace je důvodem pro
změnu územního plánu. V územním plánu by tedy obec měla mít vyznačeny aktuální hranice
záplavového území. V případě nové výstavby v místě, kde je vymezeno záplavové území, musí být
podrobně posouzeno riziko zaplavení a vliv na odtokové poměry, nová výstavba je možná při dodržení
určitých opatření.
•
Obec Chropyně ve svém vyjádření ze dne 01.07.2016 navrhuje, aby byly pozemky parc.č.
1896/2, 1986/3, 1986/5 a 1896/6, tedy pozemky kde se nachází areál Kynologického klubu, vyjmuty z
navržené aktivní zóny záplavového území vodního toku Morava. Dále obec Chropyně upozorňuje na
plochy specifikované v územním plánu obce Chropyně jako plocha DZ 23 (rozšíření koridoru dráhy –
druhá kolej s nadjezdy, podjezdy), plochy OV 32 a P 81 (občanská vybavenost v prostoru bývalých
lázní) a plochy SO.2 89 a 90 (návrhové plochy bydlení mezi Pazdernou a bývalými lázněmi), které
jsou rovněž v aktivní zóně záplavového území vodního toku Morava a navrhuje jejich vyjmutí z této
zóny.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Pozemky, které se nacházejí v areálu Kynologického klubu, byly na základě jednání se správcem
vodního toku Morava Povodí Moravy, s.p. vyjmuty ze záplavového území i aktivní zóny záplavového
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území vodního toku Morava. Důvodem pro vyjmutí je zvýšený terén, na kterém se pozemky nacházejí.
Plocha DZ 23 – rozšíření koridoru dráhy, druhá kolej – jedná se o stavbu dopravní infrastruktury.
Takovou stavbu lze umístit do aktivní zóny záplavového území, za podmínky, že současně budou
provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky. Plochy OV 32 a P81občanská vybavenost v prostoru bývalých lázní a plochy SO.2.89 a 90 nelze vyjmout z aktivní zóny
záplavového území vodního toku Morava ani ze záplavového území, neboť se jedná o bezodtokovou
oblast, kde při 100 - stoleté povodni dosahuje hloubka vody až 2 m. Jedná se o oblast s vysokým
povodňovým rizikem dle map povodňového rizika a povodňového nebezpečí, které jsou součástí
Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Dunaje, ten byl schválen usnesením Vlády České
republiky č. 1082 ze dne 2.12.2015. Podrobněji se tímto územím vodoprávní úřad zabývá při
vypořádání připomínek města Chropyně, které byly podány při projednávání návrhu opatření obecné
povahy (str. 7 a str. 8 tohoto opatření obecné povahy)
•
Obec Knežpole ve svém vyjádření ze dne 04.07.2016 uvádí, že s navrženým rozsahem
záplavového území vodního toku Morava nesouhlasí. Dle sdělení obce Kněžpole nebyla při výpočtu
záplavového území v oblasti intravilánu obce Kněžpole a jeho blízkého okolí vzata v úvahu ochranná
hráz v severozápadní části obce, vybudovaná v roce 2000 Státní meliorační správou ÚP Uherské
Hradiště. Dále dle sdělení obce Kněžpole nebylo ve výpočtu zohledněno navýšení hráze Mistřického
potoka, které v minulých letech provedlo Povodí Moravy,s .p.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Dle sdělení Povodí Moravy,s .p. hrozí obci Kněžpole zaplavení stoletou vodou při povodňové situaci
na vodním toku Březnice a současně při povodňové situaci na vodním toku Morava. Nově
vybudovaná hráz v severozápadní části obce Kněžpole ochrání obec při povodni na řece Moravě.
Navýšení hráze Mistřického potoka zamezuje rozlivu vody z Mistřického potoka, nezabrání rozlivu z
vodního toku Morava. Při vymezení záplavového území byly obě hráze vzaty v potaz. Rozsah
záplavového území stoleté povodně byl zpracovatelem návrhu s ohledem na uplatněné připomínky
obce Kněžpole zpřesněn na základě výškových pokladů digitálního modelu reliéfu terénu ČR.
•
Město Uherský Ostroh ve svém vyjádření ze dne 04.07.2016 uvádí, že navrhuje prověřit
posunutí hranice Q100 v ulici U Lesa mimo zastavěnou lokalitu dle aktuálního terénu. V lokalitě dle
sdělení zástupce města Uherský Ostroh došlo k navýšení terénu. Dále zástupce města požaduje
vyjádření, jak bude řešena lokalita Cigoška, kde je dle územního plánu města Uherský Ostroh
navržena bytová výstavba a kde se rovněž počítá se zvýšením terénu. Město Uherský Ostroh
požaduje vysvětlit proč je na k.ú. Kvačice ulice Zemědělská (příjezd k přečerpávací stanici na
Petříkovci) - Kvačická hráz mimo záplavové území a ostatní trasa je v záplavovém území.
Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
Dle sdělení Povodí Moravy,s .p. byl v lokalitě U Lesa navýšen terén, proto bylo možné vyjmout tuto
lokalitu ze záplavového území vodního toku Morava Q100. Lokalita Cigoška je v současné době pod
úrovní Q100. V případě výstavby rodinných domů bude doporučováno navýšení samotných rodinných
domů nad úroveň hladiny stoleté povodně. Lokalita v současné době zůstává v záplavovém území
vodního toku Morava. Rozsah záplavového území Q100 byl v území k.ú. Kvačice lokalita ulice
Zemědělská stanoven na základě výpočtu matematického modelu. Rozliv stoleté povodně byl
upřesněn dle podrobných výškopisných údajů z digitálního modelu reliéfu terénu ČR.
•
Vodoprávní úřad Městského úřadu Uherské Hradiště ve svém vyjádření ze dne 29.07.2016
požadoval, aby správce toku Povodí Moravy, s.p. prověřil, zda při návrhu rozsahu záplavového území
vodního toku Morava byl brán v úvahu i vliv a možné ohrožení z přítoků Moravy – Olšavy, Petříkovce
a Okluky.
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Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:
V návrhu záplavového území vodního toku Morava jsou zohledněny i přítoky Olšava, Okluky a
Petříkovec. Vodní toky Olšava a Okluky mají samostatné záplavové území stanovené vodoprávním
úřadem.
Mimo úprav, provedených na základě výše uvedených vyjádření správce vodního toku Morava vyjmul
z aktivní zóny záplavového území a z Q20 vodního toku Morava pozemek parc.č. 169/1 v k.ú. Kvasice
(Loděnice), neboť na pozemku došlo k navýšení terénu. Dále správce vodního toku Morava upřesnil
rozsah aktivní zóny v Kroměříži Horní Zahrady podél ulice Chropyňská pozemky parc.č. 1007, 2401/3,
2401/6, st. 2349, st. 2433/2 a st. 2433/1 v k.ú. Kroměříž.
Po projednání doručených vyjádření dotčených obcí upravil správce toku Povodí Moravy, s.p. v
některých lokalitách rozsah záplavového území vodního toku Morava, případně rozsah aktivní zóny
záplavového území vodního toku Morava. Všechny úpravy provedené na základě vyjádření dotčených
obcí jsou zahrnuty v návrhu opatření obecné povahy č.j. KUZL 41135/2017 ze dne 19.06.2017.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 19.06.2017 č. j. KUZL
41135/2017 zveřejněn na úředních deskách všech dotčených měst, obcí a na úřední desce krajského
úřadu tak, aby mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo
dotčeny, uplatnit písemné připomínky a to do 15 dnů ode dne doručení vyhlášky.
Ve stanoveném termínu uplatnil připomínku pan Karel Skopal, Kvasická 40, 763 62 Tlumačov, který
v připomínce ze dne 30.06.2017 uvádí, že Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu, rozhodl dne 18.11.2015 pod č.j. KUZL 65614/2015 o umístění veřejně prospěšné
stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. Dle sdělení pana Skopala bude po zprovoznění této
stavby území za ochrannou hrází využíváno jako území určené k řízenému rozlivu povodní. Pan
Skopal dále uvádí, že v případě zvýšeného průtoku vody v potoce Mojena, kdy bude uzavřené severní
stavidlo umístěné v ochranné hrázi, se v území bude povodňová vlna vzdouvat, zadržovat a
akumulovat na určitou dobu pro zmírnění následků povodně. Tento průběh povodňového rozlivu lze
dle sdělení pana Skopala jednoznačně odvodit po prostudování dokumentace pro stavební řízení a
znalosti konfigurace v terénu. Pan Skopal vlastní a spoluvlastní v daném území několik nemovitostí a
na základě výše uvedeného požaduje, aby území, které vyznačil v připomínce, bylo v aktualizovaném
územním plánu označeno jako území určené k řízenému rozlivu povodní.
Vodoprávní úřad k připomínce uvádí:
Vodoprávní úřad se výše uvedenými připomínkami zabýval i přesto, že se netýkají stanovení
záplavového území Moravy. Jedná se o požadavky na vyznačení území určeného k řízenému rozlivu
povodní v aktualizovaném územním plánu. Připomínky se týkají především stavby na ochranu obce
Tlumačov před povodněmi. Záplavové území a také aktivní zónu navrhuje správce toku pro aktuální
stav území, nelze v něm zohledňovat stav po vybudování navrhovaných protipovodňových opatření.
Rozsah záplavového území a aktivní zóny bude zaktualizován až po vybudování protipovodňových
opatření. Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství je známo, že Městský úřad
Otrokovice, stavební úřad vydal dne 03.06.2015 územní rozhodnutí o umístění stavby „Morava,
Tlumačov – ochranná hráz“ č.j. SÚ/54511/2014/FOZ, sp. zn. SÚ/10911/2013/FOZ. Proti tomuto
rozhodnutí se odvolal pan Karel Skopal ke Krajskému úřadu, odboru územního plánování a
stavebního řádu. Krajský úřad rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdil rozhodnutím č.j. KUZL
65614/2015 ze dne 18.11.2015, sp.zn. KUSP 56746/2015 ÚP-Vy a odvolání pana Skopala zamítl.
Rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci dne 03.12.2015. Proti rozhodnutí odvolacího
orgánu ze dne 18.11.2015 podal pan Karel Skopal žalobu ke Krajskému soudu v Brně (č.j. 31 A
10/2016-24). Tento soudní spor probíhá a nebylo o něm doposud rozhodnuto. Vodoprávní úřad
k připomínce dále uvádí, že stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření
v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 vodního zákona. Naopak mezi povodňová opatření v souladu s
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ustanovením § 65 odst. 5 vodního zákona nepatří výstavba, opravy a údržba staveb sloužících na
ochranu před povodněmi. Stanovení záplavového území jako přípravné povodňové opatření, má
upozornit na území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Záplavové
území nelze chápat jako území určené k řízeným rozlivům povodní. V souladu s ustanovením § 68
odst. 1 vodního zákona se za území určená k řízeným rozlivům povodní považují zejména poldry a
suché nádrže. Stavba „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ není určená ke vzdouvání popřípadě
akumulaci povrchových vod, je to stavba určená k ochraně zastavěného území v obci Tlumačov před
povodněmi.
Nicméně závěrem krajský úřad znovu konstatuje, že navržené připomínky se netýkají stanovení
záplavového území Moravy, jelikož záplavová území jsou dle § 66 odst. 1 vodního zákona
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle
této zákonné definice se nejedná o území plánovitě a záměrně určené k rozlivu povodní, které je
účelově zřízeno lidskou činností jako např. suché poldry s ochrannými hrázemi.
Ve stanoveném termínu dále uplatnilo připomínku město Chropyně. V připomínce ze dne 18.07.2017
je uvedeno, že krajský úřad vyhověl částečně námitkám města Chropyně, které byly podány v rámci
žádosti o vyjádření dotčených obcí ke stanovení záplavového území Moravy č.j. KUZL 42201/2016 ze
dne 17.06.2016. Město Chropyně uvádí, že na základě výše uvedené námitky byl po jednání se
správcem toku z aktivní zóny vyjmut areál kynologického klubu. Důvodem pro vyjmutí areálu
kynologického klubu z aktivní zóny je zvýšený terén, na kterém se pozemky kynologického klubu
nacházejí. V připomínce dále město Chropyně uvádí, že se v podstatě ztotožňuje s vypořádáním
námitek a souhlasí s vyjmutím areálu kynologického klubu z aktivní zóny a rovněž tak s informací
týkající se rozšíření koridoru dráhy – druhá kolej, k němuž krajský úřad v rámci vypořádání námitek
v návrhu opatření obecné povahy konstatoval, že výstavba dopravní infrastruktury je v aktivní zóně
možná. Město Chropyně, ale nesouhlasí s tím, aby plochy v územním plánu města Chropyně
označené jako OV 32 a P 81 byly zahrnuty do aktivní zóny. Město Chropyně má tyto plochy určené
jako plochy občanské vybavenosti a veřejná prostranství. Plochy měly být využity k obnově
lázeňského provozu v Chropyni. Město Chropyně poukazuje na skutečnost, že již vynaložilo značné
úsilí do obnovy lázeňství v Chropyni a v realizaci záměru lázeňského areálu spatřuje veřejný zájem,
který je nadřazený nad dalšími zájmy v území. Poukazuje také na to, že v současnosti má záměr
obnovy lázní konkrétního nositele – investora, k jehož návrhu na využití území aktuálně probíhá
územní řízení o umístění stavby. V souvislosti s těmito náhledy a záměry v daném území, provádí
město Chropyně v letošním roce protipovodňová opatření, která účinně zlepší ochranu předmětného
území před povodněmi.
Stejného území se týká i připomínka pana Bc. Lukáše Vrány, jednatele společnosti Senior centrum
Ječmínek s.r.o, Skaštice 34, 767 01 Kroměříž ze dne 17.08.2017. Ten nesouhlasí s návrhem opatření
obecné povahy na stanovení záplavového území Moravy, neboť jako vlastník a investor předpokládá
realizovat na pozemcích parc.č. 448 a parc.č. 449 v k.ú. Chropyně stavbu „Novostavba centra seniorů
Chropyně“. Pozemky jsou dle jeho sdělení v platném územním plánu města Chropyně označeny jako
plochy občanské vybavenosti a plochy veřejného prostranství.
Vodoprávní úřad k výše uvedeným připomínkám uvádí:
Pozemky areálu kynologického klubu mohl správce toku vyjmout z aktivní zóny, neboť zde v minulosti
došlo ke zvýšení terénu. Krajský úřad jen zdůrazňuje, že tyto úpravy terénu byly provedeny a správce
toku již při předložení návrhu stanovení záplavového území Moravy resp. jeho aktualizace v lednu
2016 vyjmul tyto pozemky z aktivní zóny. Jednání se správcem toku, na základě kterých, jak píše
město Chropyně, pak byly tyto pozemky vyjmuty z aktivní zóny, probíhala již při rekognoskaci terénu a
při přípravě podkladů pro stanovení aktualizovaného záplavového území Moravy. Co se týká rozšíření
koridoru dráhy, krajský úřad znovu pouze konstatuje, že výstavba infrastruktury je v aktivní zóně
možná, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na
povodňové průtoky. K připomínce ploch občanské vybavenosti OV 32 a P 81 a obnovy lázeňství
v dané lokalitě krajský úřad uvádí, že se jedná o bezodtokou oblast, kde při stoleté povodni bude
hladina vody dosahovat výšky až 2,3 m. Terén v úrovni léčivého pramene je ve výšce cca 192,60 m
n.m. a hladina stoleté povodně je zde ve výšce 194,90 m n.m. V případě realizace lázní by bylo
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nezbytné zajistit potřebná protipovodňová opatření. Pokud by se jednalo pouze o parkové a relaxační
zóny, ty mohou být umístěny v aktivní zóně, ale stavby musí být ochráněny a provedeny tak, aby
nezhoršovaly odtokové poměry v lokalitě. V případě, že budou vybudována odpovídající
protipovodňová opatření, bude možné rozsah aktivní zóny a záplavového území Moravy změnit. U
plochy označené v územním plánu jako OV 32 je nutno zdůraznit, že v aktivní zóně záplavového
území není celá tato plocha, ale pouze její část. Na části, která není v aktivní zóně záplavového
území, je výstavba za určitých podmínek možná. Stejného území se týká i připomínka pana Bc.
Lukáše Vrány – Senior centrum Ječmínek. Krajský úřad se k připomínce vyjadřuje i přesto, že byla
podána po termínu, kdy bylo možné podávat připomínky. Novostavba centra seniorů není v současné
době v aktivní zóně možná. Opět je nezbytné, aby v lokalitě byla nejprve provedena taková
protipovodňová opatření, aby mohla být stavba realizována. V oblastech zaplavovaných vodou jsou
domovy důchodců velmi problematický objekt mimo jiné i proto, že případná evakuace osob se
sníženou pohyblivostí je značně náročná. Jak je již uvedeno výše, v daném území může při stoleté
povodni dosáhnout hladina vody výšky až 2,3 m. Opět je tedy nezbytné provést nejprve účinná
protipovodňová opatření, zaktualizovat rozsah záplavového území a aktivní zóny, a poté je možné
uvažovat o výstavbě. Na stanovení záplavového území nemá vliv platný územní plán naopak tento je
nutno po stanovení záplavového území změnit. Závěrem krajský úřad považuje za nezbytné
upozornit, že při povodních v roce 1997 došlo v daném území ke zřícení objektů bývalých lázní a
doposud zde nebyla provedena žádná protipovodňová opatření
Ve stanoveném termínu dále uplatnila připomínku paní Milada Pížová, Chropyňská 4414, 767 01
Kroměříž. Paní Pížová nesouhlasí se začleněním její nemovitosti – rodinného domu do aktivní zóny.
Jako důvod, proč by neměl být její rodinný dům zahrnut do aktivní zóny, uvádí, že záplavy byly
v daném území naposledy v roce 1997 a nebyly způsobeny řekou Moravou.
Vodoprávní úřad k výše uvedené připomínce uvádí:
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při přirozené povodni zaplavena
vodou. Jejich rozsah nemusí být totožný s rozsahem povodně z předešlých let. V průběhu let mohou
být vybudována protipovodňová opatření v území kolem vodního toku a ta pak mění rozsah
záplavového území. Pro vodní tok Morava bylo poslední záplavové území stanoveno krajským
úřadem v roce 2013 a to opatřením obecné povahy KUZL 38964/2012 ze dne 16.04.2013. Při tomto
stanovení byla poprvé vymezena aktivní zóna záplavového území Moravy. V minulosti bylo záplavové
území Moravy stanoveno bez vymezení aktivní zóny. Nemovitost paní Pížové měla vydáno stavební
povolení pravděpodobně v roce 2012. Již v té době byla nemovitost v záplavovém území (kde jsou
stavby možné za provedení určitých opatření), ale nebyla v aktivní zóně, která v té době ještě nebyla
u záplavového území Moravy stanovena. Ke stavbě rodinného domu vydával stanovisko rovněž
správce toku tj. Povodí Moravy, s.p. a to stanovisko č.j. PM044536/2012-203/Ne ze dne 22.08.2012.
Již v té době správce toku upozornil stavebníka na rizika možných následků vyplývajících ze stavby
v záplavovém území. Mimo jiné stavebníkovi doporučil umístění 1 nadzemního podlaží nad úroveň
stoleté povodně s bezpečnostní rezervou + 50 cm. Při stoleté povodni je v daném území hloubka vody
až 1,3 m. Doporučení správce toku zřejmě nebylo při stavbě akceptováno. Rodinný dům je tedy
v aktivní zóně a v současné době není možné jej z této zóny vyjmout. Rozsah záplavového území i
aktivní zóny v daném území se oproti návrhu stanovení záplavového území Moravy nemění.
Závěrem krajský úřad ke stanovení aktualizovaného záplavového území Moravy konstatuje, že se
v průběhu řízení zabýval všemi připomínkami a vyjádřeními. Vyjádření, které krajský úřad obdržel od
dotčených obcí, ještě před samotným návrhem opatření obecné povahy, byly z velké části
akceptovány a správce toku provedl úpravy rozsahu záplavového území případně aktivní zóny a tyto
zahrnul do návrhu opatření obecné povahy (vyjádření obcí Topolná, Kněžpole, Uherský Ostroh a
částečně obce města Chropyně – kynologický klub). Některé nejasnosti byly vysvětleny při vypořádání
připomínek zaslaných v rámci vyjádření dotčených obcí (vyjádření obcí Nedakonice a Střížovice).
Další připomínky byly krajskému úřadu zaslány k návrhu opatření obecné povahy, kterým se
stanovuje aktualizované záplavové území Moravy. Připomínku pana Karla Skopala k návrhu opatření
obecné povahy nebylo možno akceptovat, neboť přímo nesouvisí se stanovením záplavového území
Moravy, ale týká se přípravy realizace stavby na ochranu před povodněmi obce Tlumačov. Rovněž tak
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připomínky města Chropyně k návrhu opatření obecné povahy (obnova lázeňství, Senior centrum
Ječmínek) a pana Bc. Lukáše Vrány (Senior centrum Ječmínek) nebylo možno akceptovat, neboť se
na území města Chropyně jedná skutečně o bezodtokou oblast, kde výška vody při stoleté povodni
dosahuje až 2,3 m. V této oblasti je výstavba možná pouze v části pozemků, kde nezasahuje aktivní
zóna. V aktivní zóně je možná výstavba infrastruktury, za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky.
Povodí Moravy, s.p. jako správce vodního toku Morava použil pro výpočet stanovení rozsahu
aktualizovaného záplavového území Moravy matematický model MIKE 11, který popisuje
nerovnoměrné neustálené proudění vody v korytě a v inundaci. Používá ho pro výpočty rozsahu
záplavových území na celém území své působnosti již řadu let. Model umí vypočítat vliv poldrů,
umožňuje modelovat srážky. Pokud by byl použit jiný model, byl by rozsah záplavového území
pravděpodobně stejný nebo téměř stejný. Výpočty matematických modelů se nemohou diametrálně
lišit. Stejný matematický model využívají i ostatní správci vodních toků při návrhu stanovení
záplavového území.
POUČENÍ
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

VYVĚŠENO DNE:

SEJMUTO DNE:

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné
vyhlášky včetně mapových příloh na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro
vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět bez mapových příloh.
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Rozdělovník: (+ přílohy situace záplavového území a situace aktivní zóny záplavového území)
Dotčené obce:
Obec Bezměrov (mapa A.Z.9)
Obec Břest (mapa A.Z.11)
Město Hulín (mapa A.Z.8)
Město Chropyně (mapy A.Z.9 + A.Z.10. + A.Z.11)
Město Kroměříž (mapy A.Z. 8 + A.Z.9)
Obec Kvasice (mapa A.Z.7)
Obec Kyselovice (mapa A.Z.11)
Obec Skaštice (mapa A.Z.8)
Obec Střížovice (mapa A.Z.7)
Obec Záříčí (mapy A.Z.10 + A.Z.11 + A.Z.12 + A.Z.13)
Obec Žalkovice (mapa A.Z.11)
Obec Bělov (mapa A.Z.7)
Město Napajedla (mapa A.Z.6)
Město Otrokovice (mapy A.Z.6 + A.Z.7)
Obec Spytihněv (mapy A.Z.5 + A.Z.6)
Obec Tlumačov (mapy A.Z.7)
Obec Žlutava (mapy A.Z.6 + A.Z.7)
Obec Babice (mapy A.Z.5)
Obec Bílovice (mapy A.Z.5)
Obec Huštěnovice (mapa A.Z.5)
Obec Kněžpole (mapa A.Z.5)
Obec Kostelany nad Moravou (mapy A.Z.3 + A.Z.4)
Město Kunovice (mapy A.Z.3 + A.Z.4)
Obec Mistřice (mapa A.Z.5)
Obec Nedakonice (mapa A.Z.3)
Obec Ostrožská Nová Ves (mapy A.Z.2 + A.Z.3)
Městys Polešovice (mapa A.Z.3)
Město Staré Město (mapy A.Z.4 + A.Z.5)
Obec Topolná (mapa A.Z.5)
Město Uherské Hradiště (mapy A.Z.4 + A.Z.5)
Město Uherský Ostroh (mapy A.Z.2 + A.Z.3)
Dále obdrží: (všem včetně CD)
Městský úřad Kroměříž (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Otrokovice (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Uherské Hradiště (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Hulín (stavební úřad)
Městský Chropyně (stavební úřad)
Obecní úřad Kvasice (stavební úřad)
Městský úřad Napajedla (stavební úřad)
Obecní úřad Bílovice (stavební úřad)
Městský úřad Staré Město (stavební úřad)
Městský úřad Kunovice (stavební úřad)
Úřad městyse Polešovice (stavební úřad)
Městský úřad Uherský Ostroh (stavební úřad)
Drážní úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí účinnosti)
Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů)
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