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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 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, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné
povahy ve věci stanovení záplavového území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59,
km 33,56 – 36,81 a vymezení aktivní zóny.
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Aktualizace záplavového území toku Moštěnka
v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56 – 36,81 (včetně vymezení aktivní zóny)
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje
OŢPZE) 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 Moštěnka,
tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 (dále jen navrhovatel), ze dne
30. 1. 2014, pod čj. KUZL 6037/2014
I.

stanovuje záplavové území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56
– 36,81 na území Zlínského kraje dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv
Q5, Q20, Q100 a
II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 –
30,59, km 33,56 – 36,81 na území Zlínského kraje dle § 66 odst. 2 vodního zákona.
Záplavové území a aktivní zóna Moštěnky se týkají katastrálních území
Blazice, Břest, Chropyně, Plešovec, Bílany, Kroměříţ, Miňůvky, Kyselovice, Skaštice, Vítonice u
Bystřice pod Hostýnem, Ţalkovice
Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou výskytu jedenkrát za pět,
dvacet a sto let – Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1. – A.5. a aktivní zóna
v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1. – A.Z.5. dokumentace „Aktualizace záplavového území toku
Moštěnka km 0,000 – 36,807“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2014.
Současně se ruší záplavové území Moštěnky stanovené přípisem Okresního úřadu Kroměříţ, referátu
ţivotního prostředí ze dne 11. 9. 2002 čj. ŢP-231/2/13077/02-No pro všechny části vodního toku
Moštěnka na území Zlínského kraje.
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 357
e-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, obdrţel dne 30. 1. 2014 ţádost
Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Moštěnka na území
Zlínského kraje, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. V současné době platí pro vodní
tok Moštěnka stanovení záplavového území vydané Okresním úřadem Kroměříţ, referátem ţivotního
prostředí ze dne 11. 9. 2002 čj. ŢP-231/2/13077/02-No, ve kterém není stanovena aktivní zóna.
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 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 (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).
Rozsah záplavového území vodního toku Moštěnka pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového
území jsou zakresleny v situacích 1:10 000 A.1. – A.5. a A.Z.1. – A.Z.5. dokumentace „Aktualizace
záplavového území toku Moštěnka km 0,000 – 36,807“ (dále jen „dokumentace ZÚ“), vypracované
podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2014, v rozsahu dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a
rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území. Informace o N-letých průtocích v toku
od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Brno jsou z roku 2000 s ověřením platnosti
z roku 2013. Významný vodní tok Moštěnka protéká územím Zlínského a Olomouckého kraje.
V lokalitách podél vodního toku Moštěnka, které nejsou předmětem tohoto stanovení, je ke stanovení
záplavového území příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje.
Kaţdá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na moţné hloubky a rychlosti vody a případné ohroţení
stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území poskytuje Povodí Moravy, s. p. Brno.
Stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám zařízením a činnostem, pokud jim
ţadatel nedoloţí souhlas podle ust. § 17 vodního zákona, vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
V případě nově plánované výstavby v záplavovém území, která můţe ovlivnit odtokové poměry, bude
lokalita detailně přeměřena a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítány a budou vyhodnocena
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 neţ
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, jimiţ se upravuje vodní tok,
převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiţ se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění
odpadních vod a odvádění sráţkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické
infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, za podmínky, ţe současně budou provedena taková
opatření, ţe bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údrţbu staveb a stavební
úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno těţit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod
a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a
předměty, zřizovat oplocením ţivé ploty a jiné podobné překáţky, zřizovat tábory, kempy a jiná
dočasná ubytovací zařízení.
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Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehoţ 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 Moštěnka je výchozím podkladem pro
vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.
V „dokumentaci ZÚ“ jsou vypracovány i mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika,
které se na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2007 o
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik zpracovávají na vybraných úsecích toků i pro povodně s
menší periodicitou výskytu, tj. pravděpodobnost opakování 500 let. Tyto mapy nejsou v rámci řízení o
vydání opatření obecné povahy stanovení záplavového území Moštěnky schvalovány. Jsou součástí
plánu pro zvládání povodňových rizik, které se poprvé zpracovávají do 22. 12. 2015 a vydává je
Ministerstvo ţivotního prostředí jako opatření obecné povahy.
Předloţený návrh byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i
územní samosprávné celky přípisem KÚ Zlínského kraje OŢPZE ze dne 19. 2. 2014 čj. KUZL
10752/2014.
Obec Skaštice ve svém vyjádření ze dne 21. 2. 2014 připomíná skutečnost, ţe v pouţitých mapových
podkladech nejsou zakresleny stávající objekty jako ČOV Skaštice, škola, hala firmy Vokno. Dále se
dotazuje, ze kterých podkladů bude vycházet Povodí Moravy pro oblasti, kde se překrývá záplavového
území a aktivní zóny toku Moštěnky a Moravy a proč je pro vodní tok Moštěnka zpracován i rozliv pro
Q500, kdyţ pro vodní tok Moravu zmínka o tomto rozlivu v dokumentaci o záplavovém území není.
Vodoprávní úřad k jednotlivým částem vyjádření uvádí:
Záplavové území je zpracováno na rastrových mapách ZABAGED (základní báze geografických dat)
1:10 000, jejichţ pořizovatelem je Český úřad zeměměřičský a katastrální. Pro obec Skaštice je
pouţívána mapa z roku 2004, ţádná novější mapa neexistuje, a proto nové objekty zde nejsou
zakresleny. Skutečnost, ţe zde není označena škola, která není novým objektem, nemůţe ze své
pozice zpracovatel ovlivnit, nicméně na výsledné řešení rozsahu záplavového území to nemá ţádný
vliv. Hranice záplavového území respektuje i polohopisné umístění protipovodňové hráze.
Správce povodí při své vyjadřovací činnosti pro stavební či vodoprávní řízení, pro pořizování územně
plánovací dokumentace, pro pořizování povodňových plánů apod., vychází ze všech platných
dokumentů týkajících se záplavových území pro danou oblast. Takţe pro území na soutoku dvou
významných toků, tj. Morava a Moštěnka, musí vycházet z obou platných stanovení záplavových
území, která byla vypracována pro různé řešené scénáře N-letých povodňových vln. Pro vodní tok
Morava bylo stanoveno záplavové území Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem ţivotního
prostředí a zemědělství ze dne 16. 4. 2013 pod čj. KUZL 38964/2012 s nabytím účinnosti dne 3. 5.
2013. Pro vodní tok Moštěnka platí stanovení vydané Okresním úřadem Kroměříţ, referátem ţivotního
prostředí ze dne 11. 9. 2002 čj. ŢP-231/2/13077/02-No a to do doby nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy, kterým se pro vodní tok Moštěnka aktualizuje záplavové území a vymezuje aktivní
zóna záplavového území.
K připomínce ve věci rozlivu Moštěnky pro Q500 ve vztahu k záplavovému území Moštěnky uvádí
vodoprávní úřad tyto skutečnosti: záplavové území se zpracovává podle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o
způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území, která definuje způsob
zpracování návrhu pro přirozené povodně s periodicitou 5, 20 a 100 let. Na základě Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik se na vybraných úsecích toků zpracovává posouzení i pro povodeň s nízkou
pravděpodobností výskytu - pravděpodobnost opakování 500 let. Rozliv 500 leté povodně je součástí
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map povodňového nebezpečí a map povodňového rizika a je definován jako plocha reziduálního
rizika, kde je třeba zváţit zda, je vhodné umísťovat z hlediska územního plánování nové citlivé objekty
jako jsou, zdravotnická zařízení a objekty se zvýšeným potenciálem škod nebo objekty významných
příčných staveb apod. V reziduální oblasti se nejedná o omezování běţné výstavby. Pro zástavbu
obce Skaštice je záplavové území omezeno vybudovanou protipovodňovou hrází, za kterou je moţný
další rozvoj obce bez omezení z hlediska povodňového nebezpečí.
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.

Výzva
K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy „Aktualizace záplavového území toku
Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56 – 36,81 (včetně vymezení aktivní zóny)
může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny,
uplatnit u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, písemné
připomínky a to
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška povaţuje za doručenou.
Do dokumentace návrhu aktualizace záplavového území toku Moštěnka, včetně vymezení aktivní
zóny, je moţno nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a
zemědělství, 11. etáţ dveře č. 1145, vţdy v pracovní dny úřadu.
Mapové podklady návrhu pro stanovení záplavového území Moštěnky, včetně aktivní zóny, jsou ve
formátu pdf k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v záloţce Ţivotní prostředí – Aktuality
– Návrh aktualizace záplavového území Moštěnky, včetně aktivní zóny.
Dle § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.
KÚ Zlínského kraje OŢPZE ţádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky na
úřední desce úřadu po dobu 30 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení ţádáme o potvrzení a zaslání
zpět. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚ Zlínského kraje a téţ způsobem
umoţňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

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

SEJMUTO DNE:

Rozdělovník:
Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů a poté vrátit potvrzené zpět)
Město Kroměříţ
Město Chropyně
Obec Blazice
Obec Břest
Obec Kyselovice
Obec Skaštice
Obec Vítonice
Obec Ţalkovice
Dále obdrží:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Kroměříţ (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Hulín (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Chropyně (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitel (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů)
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