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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 Luhačovický potok km 0,000 – 25,081 a 
vymezení aktivní zóny.  
 
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081   
 (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 
Luhačovický potok, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 (dále jen 
navrhovatel), ze dne 10. 3. 2014 
 

I. stanovuje záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 dle ustanovení 
§ 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a 

II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 
dle § 66 odst. 2 vodního zákona. 

 
Záplavové území a aktivní zóna toku Luhačovický potok se týkají katastrálních území  
Loučka, Slopné, Sehradice, Dolní Lhota u Luhačovic, Pozlovice, Luhačovice, Biskupice u Luhačovic, 
Polichno, Újezdec u Luhačovic 
 
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.2. a A.3. a aktivní zóna 
v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1., A.Z.2.  a A.Z.3. dokumentace „Záplavové území toku  
Luhačovický potok km 0,000 – 25,081“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno pod číslem 
zakázky S – 2011/004. 
 
Současně se ruší záplavové území toku Luhačovický potok stanovené přípisem Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství ze dne 29. 7. 2004 čj. KUZL 7825/2004 
ŢPZE-DZ. 
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ODŮVODNĚNÍ 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, obdrţel dne 10. 3. 2014 ţádost 
Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Luhačovický potok, včetně 
vymezení aktivní zóny záplavového území. V současné době platí pro vodní tok Luhačovický potok 
záplavové území stanovené přípisem Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a 
zemědělství ze dne 29. 7. 2004 čj. KUZL 7825/2004 ŢPZE-DZ. Nově předkládaný Návrh záplavového 
núzemí byl vypracován v letech 2011 – 2014 na podkladě upřesnění geodetického zaměření toku a 
aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno.   
 
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 Luhačovický potok pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna 
záplavového území jsou zakresleny v situacích A.1. – A.3. a A.Z.1. – A.Z.3. v měřítku 1:10 000 
dokumentace „Záplavové území toku Luhačovický potok km 0,000 – 25,081“ (dále jen „dokumentace 
ZÚ“), vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno pod č.z. S – 2011/004, 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 2011.  
 
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 Luhačovický potok 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 toku Luhačovický potok 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 26. 3. 2014 čj. KUZL 
18144/2014.  
 
Stanovení záplavového území v navrţeném rozsahu patří mezi základní přípravná opatření na 
ochranu před povodněmi. Pro bezproblémové zvládání povodní z pohledu omezení ztrát na lidských 
ţivotech, na zdraví, na majetku, pro účelné rozhodování o moţné realizaci opatření na ochranu před 
povodněmi, je nutné znát rozsah potenciálně ohroţeného území, včetně aktivní zóny záplavového 
území. Aktivní zóna záplavového území je oblast, ve které se při povodni soustředí rozhodující 
mnoţství povodňového průtoku, tedy území z hlediska povodně nejvíce ohroţené. Záplavová území a 
aktivní zóny záplavového území jsou významným regulačním faktorem v procesu územního 
plánování, protoţe upozorňují potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané 
investice na protipovodňová a jiná kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto 
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. 
 
 
 
Výzva 
K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy „Záplavové území toku Luhačovický potok 
v km 0,000 – 25,081 (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. 
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Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška povaţuje za doručenou. 
 
Do dokumentace návrhu záplavového území toku Luhačovický potok, 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 toku Luhačovický potok, včetně aktivní 
zóny, jsou ve formátu pdf k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, www.kr-zlinsky.cz  v 
záloţce Ţivotní prostředí – Aktuality – Návrh „Záplavového území toku Luhačovický potok v km 0,000 
-  25,081 (včetně vymezení 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) 
 
 
 
 
VYVĚŠENO DNE:      SEJMUTO DNE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/


 

Strana č. 5 přípisu čj. KUZL  26330/2014 
 
 

Rozdělovník:  
 
Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů a poté vrátit potvrzené zpět) 
 
Město Luhačovice 
Město Uherský Brod 
Městys Pozlovice 
Obec Biskupice 
Obec Dolní Lhota 
Obec Sehradice 
Obec Slopné 
Obec Loučka 
 
Dále obdrží: 
 
Městský úřad Luhačovice (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu) 
Městský úřad Uherský Brod (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu) 
Městský úřad Valašské Klobouky (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu) 
 
 
Na vědomí:  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu  
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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