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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen ,,KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ustanovení § 29 a § 67
odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní
řád“), 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,
rozhodl
podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu tak, že řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Brodečka
v úseku km 0,000 – 15,035 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny
významného vodního toku Brodečka v úseku km 4,250 – 4,717 v k. ú. Doloplazy
a v úseku km 13,168 –13,434 v k. ú. Otaslavice, zahájené dnem 10. 1. 2020 podáním
návrhu,
přerušuje dnem doručení tohoto usnesení navrhovateli – Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na dobu 6 měsíců současně s výzvou
adresovanou navrhovateli k odstranění nedostatků návrhu ze dne 20. 2. 2020.
Odůvodnění
KÚOK obdržel dne 10. 1. 2020 návrh Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602
00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen ,,navrhovatel“) ve věci stanovení záplavového území
včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Brodečka v úseku km 0,000
– 15,035 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku
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Brodečka v úseku km 4,250 – 4,717 v k. ú. Doloplazy a v úseku km 13,168 –13,434
v k. ú. Otaslavice. Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné
povahy.
Vzhledem k tomu, že podaný návrh opatření obecné povahy ve výše uvedené
záležitosti není zpracován dle vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění,
přerušuje KÚOK řízení o návrhu opatření obecné povahy a současně s výzvou
č.j.: KUOK 27137/2020 ze dne 20. 2. 2020 vyzývá navrhovatele k doplnění
a přepracování návrhu, a to ve lhůtě stanovené tímto usnesením.
Pokud nebudou nedostatky návrhu ve stanovené lhůtě odstraněny, KÚOK opatření
obecné povahy ve výše uvedené záležitosti nevydá.
Dle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., jsou zpracované mapy
povodňového nebezpečí a mapy povodňového ohrožení nezbytným podkladem pro
návrh aktivní zóny záplavového území. Dle sdělení MŽP č. j.: MZP/2020/740/177 ze
dne 13. 2. 2020 nelze ve výše uvedeném případě aplikovat přechodné ustanovení dle
ust. § 10 vyhlášky č. 79/2018 Sb. Uvedené přechodné ustanovení umožňuje
postupovat podle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu
a stanovování záplavových území (tj. bez zpracování výše uvedených map) pouze pro
návrhy na stanovení, resp. změnu záplavových území, jejichž zpracování bylo
zahájeno přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky. Aktualizace záplavového území
je vždy změnou záplavového území a při jejím provedení je třeba dodržet postup
stanovený ve vyhlášce č. 79/2018 Sb.
Poučení
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15
dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním u KÚOK.
Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je
nepřípustné. Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka správní
orgán za podmínek stanovených v § 39 odstavci 1 správního řádu usnesením
přiměřeně prodloužit.
Otisk úředního razítka
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
KÚOK žádá níže uvedené obce o vyvěšení tohoto usnesení na místě k tomu určeném
(úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení
o vyvěšení zpět KÚOK. 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.
Vyvěšeno dne……………

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

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové
schránky)
2. Obec Doloplazy, Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) – 2 x
3. Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) – 2 x
Doporučeně (DS):
1. Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 787 42
Prostějov
2. Magistrát města Prostějova, Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov
Na vědomí (DS):
1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů
a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)

3
KUOK 27133/2020

