KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
Naše sp. zn.:
S-JMK 148472/2018 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 22769/2019

v Brně dne:
11.02.2019

Opatření obecné povahy
Změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Punkva včetně přítoků Žďárná,
Němčický potok, Žďárský potok
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
19.10.2018, pod zn. PM-34039/2018-210/Pe,
mění
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 6 a násl.
vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
a jejich dokumentace (dále jen „vyhlášky“)

aktivní zónu
významného vodního toku Punkva
ř. km 0,000 – 14,024 včetně přítoků Žďárná ř. km 0,000 – 1,259,
Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351, Žďárský potok ř. km 0,000 –
1,075,

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ PUNKVY KM
0,000 – 14,024 (VČETNĚ PŘÍTOKŮ ŽĎÁRNÁ, NĚMČICKÝ P., ŽĎÁRSKÝ P., SITUACE AKTIVNÍ ZÓNY ZÚ
PUNKVY)“, z roku 2018, mapový list A.Z.1 – A.Z.5.
Tímto opatřením obecné povahy se nahrazuje stávající vymezení aktivní zóny toku Punkva ř. km
0,000 – 14,024 včetně přítoků Žďárná ř. km 0,000 – 1,259, Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351 a
Žďárský potok ř. km 0,000 – 1,075, vydané opatřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 13742/2018, vyhotoveným dne
25.01.2018.

Dotčená katastrální území:
Sloup v Moravském krasu, Vavřinec na Moravě, Šošůvka, Ostrov u Macochy, Suchdol v Moravském
krasu, Těchov, Lažánky u Blanska, Blansko, Olomučany.

O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.10.2018 žádost
podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM-34039/2018-210/Pe o změnu
vymezené aktivní zóny záplavového území vodního (AZZÚ) toku Punkva ř. km 0,000 – 14,024 (včetně
přítoků Žďárná ř. km 0,000 – 1,259, Němčický potok ř. km 0,000 – 0,351, Žďárský potok ř. km 0,000
– 1,075). Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh
s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 160057/2018, ze dne 12.11.2018.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy č. j. JMK 2962/2019, vyhotovenému dne 07.01.2019 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.
Změnu AZZÚ Punkvy v km 0,000 – 14,024 včetně výše uvedených přítoků vypracoval Povodí Moravy,
s. p., Brno, útvar hydroinformatiky v říjnu 2018 dle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:
- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 19.10.2018, pod zn. PM-34039/2018-210/Pe,
- doplnění žádosti podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 21.12.2018, pod zn. PM-40577/2018210/Pe,
- vyjádření Obecního úřadu Olomučany, č. j. 771/2018/OLM, ze dne 27.11.2018,
- vyjádření města Blansko, odboru investičního a územního rozvoje, č. j. MBK 46672/2018/INV, ze
dne 03.12.2018.
Ve výše uvedeném vyjádření MěÚ Blansko a Obecního úřadu Olomučany je uvedeno, že proti
předloženému návrhu nemají připomínky.
Vymezená aktivní zóna záplavového území 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. Nově vymezená aktivní zóna záplavového území je i výchozím podkladem
pro vyjadřovací činnost správce toku.
Krajský úřad Jihomoravského kraje dále upozorňuje na tu skutečnost, že příslušný vodoprávní úřad
obce s rozšířenou působností má povinnost dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém
území mimo aktivní zónu stanovit podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení
opatřením obecné povahy omezující podmínky.
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 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady
včetně tohoto opatření obecné povahy jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách
Jihomoravského kraje (http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ozp/ případně na stránkách www.krjihomorasky.cz v části životní prostředí – opatření obecné povahy).
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4
vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto vymezení aktivní zóny záplavového území významného
vodního toku Punkva včetně přítoků Žďárná, Němčický potok, Žďárský potok spolu příslušnou
dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli zemně
analytických podkladů.
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Z uvedených důvodů, dle návrhu správce vodního toku, byl vymezena aktivní zóna vodního
uvedených vodních toků 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.

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka
Rozdělovník:
Na vědomí:
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno + dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti
Doručí se:
 Městský úřad Blansko, vodoprávní úřad
 Městský úřad Blansko, úřad územního plánování
 KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti)
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady na CD (po nabytí
účinnosti)
Dotčené obecní úřady měst a obcí, na jejichž katastrálním území se předmětná aktivní zóna
záplavového území nově vymezuje, 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)
 městys Sloup
 obec Šošůvka
 městys Ostrov u Macochy
 obec Vavřinec
 město Blansko
 obec Olomučany
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