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Dle rozdělovníku

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Výroková část:
Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh správce vodního toku, který
dne 5.4.2019 podal
Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

stanovuje
na podkladě § 66 odst. 1 a 7 a 8 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
vodního toku - Pustiměřský potok km 0,000-8,882,
včetně přítoků Drysický potok a Chvalkovický potok

Údaje o místu:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Říční km vodního toku Pustiměřský potok,
Drysický potok, Chvalkovický potok
(začátek)
Říční km vodního toku Pustiměřský potok,
Drysický potok, Chvalkovický potok
(konec)

Jihomoravský
Pustiměř, Drysice, Ivanovice na Hané
k.ú. Pustiměř, Drysice, Chvalkovice na Hané
0,000; 0,000; 0,000 km
8,882; 0,875; 0,899 km
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Záplavové území vodního toku Pustiměřský potok, včetně přítoků Drysický potok a Chvalkoviský potok
(ČHP 4-12-02-027, 4-12-02-028 a 4-12-02-029) se stanovuje takto:
Pustiměřský potok
Řešené záplavové území Pustiměřského potoka začíná na hranici katastrálního území Pustiměř. Směrem k
Pustiměřským Prusům dochází k rozlivu Q20 a Q100 na pravém břehu v šířce cca 100m. V Pustiměřských
Prusech je zaplaveno hladinou Q100 několik nemovitostí v blízkosti silničních mostů, které z důvodu
nedostatečné kapacity hladinu vzdouvají. Nad a pod silničním mostem v km 7,8776 vybřežuje z koryta i
hladina Q5. Od dálnice po Ivanovický rybník protéká potok mezi polními pozemky, k rozlivu dochází
střídavě na oba břehy, v nejširším místě dosahuje rozliv hladiny Q100 až cca 170m. Od Ivanovického
rybníka po městskou část Chvalkovice na Hané protéká potok mezi polními pozemky, k rozlivu dochází
střídavě na oba břehy, v nejširším místě dosahuje rozliv hladiny Q100 až cca 180m. Nad silničním mostem
km 1,0479 se hladina Q100 rozlévá zvláště na pravý břeh, kde se v lokalitě Trávníky spojí s rozlivem Q100
z Hané.
Drysický potok
Drysický potok je řešen od hospodářského propustku v km 0,8726 po soutok s Pustiměřským potokem,
který se nachází v Ivanovickém rybníku. K rozlivu hladin Q100, Q20 a Q5 dochází zvláště na pravém břehu.
Chvalkovický potok
Chvalkovický potok byl řešen od mostu v km 0,8955 po soutok s Pustiměřským potokem. K rozlivu
hladiny Q100 zde dochází na pravém břehu pod železničním mostem, nad soutokem se hladina Q100 spojí s
rozlivem z Hané. Hladina Q20 a Q5 zůstává v korytě toku.
Dle zobrazení záplavového území v mapovém podkladu v měřítku 1:10 000 vypracovaném správcem
vodního toku: Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geologických prací, datum: 2018,
č.z.: S-2018/004, nazvaném „Situace záplavového území“, mapový list A.1. a A.2.

II.

stanovuje omezující podmínky
v souladu s ust. § 63 odst. 3 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu v tomto rozsahu:
1. omezuje skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit
veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu
2. omezuje skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody
ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. omezuje novou výstavbu liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry
4. omezuje výstavbu objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidínapř. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.
5. požaduje klást důraz na zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici,
která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a
potenciálních škod např.
- omezení podsklepených objektů,
- požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q100,
- požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové
kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q100,
- požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé případně
omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
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- požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí
objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů - okna, dveře),
- požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoku při povodňové situaci.

III.

vymezuje
v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 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
vodního toku - Pustiměřský potok km 0,000-8,882,
včetně přítoků Drysický potok a Chvalkovický potok
v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém
podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „Situace aktivní zóny záplavového
území“, mapový list A.Z.1 a A.Z.2.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:
Dne 5.4.2019 podal navrhovatel návrh na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny
záplavového území vodního toku Pustiměřský potok, včetně přítoků Drysický potok a Chvalkovický
potok. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.
Návrh byl doložen doklady, a to:
žádost
dokumentace: Záplavové území Pustiměřského potoka km 0,000-8,882, paré č. 1 včetně CD
Správní orgán spis vedený pod č.j. MV 23256/2019 doplnil o tyto dokumenty:
- žádost o vyjádření k předloženému návrhu č.j. MV 36591/2019 (včetně doručenek)
- vyjádření obecního úřadu Pustiměř, vedeno pod č.j. MV 44430/2019
- návrh opatření obecné povahy č.j. MV 18666/2020 (včetně doručenek)
- doklady o vyvěšení na úředních deskách
Vodoprávní úřad projednal předmětný návrh opatření s dotčenými orgány. Následně v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy
podávaly připomínky nebo námitky do 15 dnů od jeho oznámení. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu
zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření stanovil, že veřejné projednání předmětného opatření obecné
povahy se nebude konat.
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Dokumentaci vypracoval:
-

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, vedoucí útvaru hydroinformatiky a
geodetických informací: Ing. Iva Jelínková, vypracoval: Ing. Vladislav Gimun, Sonja Pešková,
datum: 2018, č.z.: S-2018/004

Dokumentace řeší:
-

popis a rozsah záplavového území, zakázané a omezené stavby a činnosti a stanovení aktivní zóny
záplavového území

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností
nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Pustiměř, Obec Drysice, Město Ivanovice na Hané
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- vyjádření obecního úřadu Pustiměř ze dne 23.5.2019, pod č.j. PUST 595/2019, ve spise vedeno pod
č.j. MV 44430/2019
Ve vyjádření obecního úřadu Pustiměř je uvedeno (citace):
Dne 16.05.2019 byla do datové schránky obce Pustiměř doručena žádost č.j. MV 36591/2019 týkající se
vyjádření se k návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku
Pustiměřský potok, včetně přítoků Drysický potok a Chvalkovický potok.
Ve výše uvedené věci se již obec Pustimněř vyjádřila zpracovateli tzn. Povodí Moravy, s.p. a to
prostřednictvím dokumentu č.j. PUST 194/2019 ze dne 12.02.2019 a to v následujícím znění:
„V prvním odstavci na straně druhé předmětného dokumentu je uvedeno, že plochy, na kterých jsou již
vybudovány stavby, budou považovány za území mimo aktivní zónu, což však neodpovídá zákresu. Dle
názoru obce Pustiměř je aktivní záplavová zóna situována i na místech s již realizovanými stavbami
(např. oplocení). Z předložených dokumentů pak není zcela patrné, zda na místě bude aktivní záplavová
zóna s respektováním stávajících staveb, či by na těchto místech neměla být aktivní záplavová oblast
vůbec zanesena do map (viz příloha č. 1).
Z místních poměrů jsou při záplavách známa v Pustiměřských Prusích celkem 4 kritická místa (viz
příloha č. 2):
1. Most Pustiměř - Radslavice – Zelená Hora – kapacita mostní propusti neodpovídá zvýšeným průtokům,
dochází zde k zpětnému vzdouvání vodní hladiny a rozlivu vodního toku bez přímého vlivu na obec,
2. Most u č. p. 54 – při zanesení mostní propusti může dojít k zadržování vodního toku,
3. Most u č. p. 193 – při přívalových deštích zde dochází ke kolizi vodního toku s kanalizační výpustí, což
mývá za následek přehrazení vodního toku a zpětné vzdouvání směrem k nemovitosti č.p. 21 (na tuto
situaci bylo Povodí Moravy, s.p. upozorněno žádostí o vyčištění vodního toku č.j. 8/2019 ze dne
03.01.2019),
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4. Most pod dálnicí – z předložených dokumentů není zjevné, zda vodní propusť pod dálničním tělesem
odpovídá průtočnosti stoleté vody. V případě, že nikoliv, je nasnadě, že dálniční těleso s předsazeným
silničním mostem by plnilo funkci přehrady, přičemž vzdouvající hladina vodního toku by měla jiný tvar,
než je uvedeno v přílohách předmětného dokumentu.
Dle názoru obce předmětný dokument nedostatečně pracuje se stávajícími překážkami, které však nelze
odstranit, neboť by se jednalo o znepřístupnění částí obce Pustiměř. Přijatelným řešením se pak z
hlediska obce jeví možné zkapacitnění průtoku pod dálničním tělesem a provedení určitých opatření v
blízkosti domu č.p. 193.
Z předloženého dokumentu je patrné, že vlivem jeho vyhotovení a schválení dojde ke znehodnocení části
pozemků na k.ú. Pustiměř. Co však z dokumentu není patrné je, zda budou ze strany Povodí Moravy, s.p.
prováděny nějaké úpravy za účelem snížení rizik spojených se záplavami, resp. zda budou provedeny
zásahy spojené se zadržováním vody v krajině. Obec Pustiměř se nebrání provedení přírodě blízkých
úprav vodního toku a okolí, které by měly, resp. mohli mít vliv na aktivní využívání záplavových ploch,
které by k tomuto účelu mohly být vymezeny. Uvedeným zásahem by pak mohlo dojít k částečné nápravě
škod vzniklých v minulosti při provádění regulace vodního toku. Stávající dokument tedy v nedostatečné
míře ukazuje na stav předmětného území, avšak neřeší situaci mimo již zmíněné znehodnocení pozemků.
Z předmětného dokumentu také není patrné, která překážka odpovídá kterému kilometrovníku – čáry s
čísly v mapě neodpovídají kilometrově poznámkám v obdélníku. Pro laickou veřejnost se pak tímto
dokument stává méně přehledným.“.
Na uvedené připomínky bylo Povodím Moravy reagováno prostřednictvím dokumentu č.j. PM9288/2019-210/Pe ze dne 11.03.2019 a to tak, že případná iniciativa na vybudování protipovodňových
opatření je na straně obce a to dle ust. § 86 zákona č. 254/2001 Sb. Dále se zde uvádí, že veškeré nové
stavby budou považovány za území mimo aktivní zónu. Z podkladů uvedených na internetových
odkazech však toto není dle názoru obce stále zcela zjevné.
Vzhledem k uvedenému tedy dává obec Pustiměř k dispozici své původní stanovisko jako podklad pro
vyhodnocení situace ze strany správního orgánu a to včetně původně zaslaných příloh.
K citovanému vyjádření obecního úřadu Pustiměř vodoprávní úřad konstatuje, že pro každý úsek vodního
toku se zpracovává návrh záplavového území odpovídající přirozené povodni, jejíž hydrologické
charakteristiky byly výchozí pro vymezení záplavového území odpovídající přirozené povodni, jejíž
hydrologické charakteristiky byly výchozí pro vymezení záplavového území, a to pro průtoky,
odpovídající příslušné technické normě, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a
100 let. Vyhláška vymezuje i územní rozsah aktivní zóny záplavového území a to takto: „V zastavěných
územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů se zároveň podle § 66 odst. 2
vodního zákona vymezí pro průtoky, odpovídající příslušné technické normě, které se vyskytují při
přirozené povodni s periodicitou 100, aktivní zóna záplavového území.“
V aktivní zóně záplavových území se nesmí 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 vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb
dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území
v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů, 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.
Vymezená aktivní zóna v tomto návrhu v podstatě do žádné zástavby nezasahuje.
A pokud existuje nějaká nová řádně povolená stavba, tak bude považována za stavbu, která je na ostrově
a v aktivní zóně tudíž není.
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Připomínky k mostům:
Veškeré objekty na toku byly zpracovatelem zaměřeny a zadány do výpočtů, takže překážky v toku jsou
podrobně popsány.
1) Most Pustiměř-Radslavice-Zelená Hora není kapacitní od Q50
2) Most u č.p.54 je přeléván již od Q5
3) Most u č.p. 193 není kapacitní od Q10
4) dálniční most vzdouvá vodu od Q100 a to je v situaci zohledněno.
Připomínky ke kilometráži:
V situaci jsou uvedeny kilometry a čísla příčných profilů s čarou k ose koryta.
Kilometry objektů jsou pouze v obdélnících. Orientovat se lze podle staničení příčných profilů.
Stanovením záplavového území je pouze popisován stav, ke kterému potenciálně může dojít s ohledem na
stav koryta, objektů a hydrologických údajů. Stanovení záplavového území a aktivních zón je nástrojem
ochrany životního prostředí. S jejich vymezením se vážou i určité omezující opatření regulatorního
charakteru, která jistě ovlivňují činnosti fyzických a právnických osob, ale jde o to, aby se předcházeno
budoucím škodám na majetku, zdraví a lidských životech a újmám na životním prostředí obecně.
Výtka, zda budou ze strany Povodí Moravy, s.p. prováděny nějaké úpravy za účelem snížení rizik
spojených se záplavami, resp. zda budou provedeny zásahy spojené se zadržováním vody v krajině není
předmětem řízení. V případě, že v daném území vzniknou nové stavby či úpravy na citovaných vodních
tocích musí být změněno i stanovení záplavového území či vymezení aktivní zóny, pokud by tyto stavby
měly vliv na stávající stav.

Vypořádání s připomínkami přímo dotčených osob:
nebyly uplatněny

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadu Vyškov, odboru
životního prostředí, úřední dny Po a St, 7:30-10:30, 14:30-16:30 hod. a případně po telefonické domluvě i
v jiném termínu.
Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Města Vyškova ve formátu
„pdf“ na webové adrese:
http://www.vyskov-mesto.cz/navrh-zaplavoveho-uzemi-pustimersky-potok-vcetne-pritoku/ds21269/archiv=0&p1=107371
Podklady pro stanovení předmětné aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území jsou
také k dispozici v digitální formě na adrese:
http://www.pmo.cz/cz/cinnost/zaplavova-uzemi/navrh-zaplavoveho-uzemi-a-aktivnich-zonpustimerskeho-potoka-km-0-000-8-882-vcetne-pritoku-drysicky-a-chvalkovicky-potok/
Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po nabytí
účinnosti předá předmětné opatření obecné povahy včetně mapových podkladů Ministerstvu životního
prostředí.
Městské a obecní úřady, na jejichž území se záplavové území nachází, se tímto žádají o vyvěšení
tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto
dokumentu zpět na adresu Městského úřadu, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 1,
682 01 Vyškov.
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Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení tohoto dokumentu na úřední
desce.

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
ostatní účastníci (dodejky)
2. Obec Pustiměř, IDDS: 6t8bsqx
sídlo: Pustiměřské Prusy č.p. 79, 683 21 Pustiměř – žádost o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na
úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení zpět
3. Obec Drysice, IDDS: 73iaz8w
sídlo: Drysice č.p. 120, 683 21 Pustiměř – žádost o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední
desce a zaslání potvrzení o vyvěšení zpět
4. Město Ivanovice na Hané, IDDS: hqrbdwa
sídlo: Palackého náměstí č.p. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané – žádost o vyvěšení po dobu
15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení zpět
dotčené orgány státní správy
5. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682
01 Vyškov 1
6. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, VyškovMěsto, 682 01 Vyškov 1
7. Městský úřad Vyškov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
1
8. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01
Vyškov 1
9. Městský úřad Ivanovice na Hané, stavební úřad, IDDS: hqrbdwa
sídlo: Palackého náměstí č.p. 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané
10. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Hasičská č.p. 425/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště VYŠKOV,
IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

A/A Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město,
682 01 Vyškov - spis

