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VE. RE, J1\A VYHLASKA
ruÁvnn oPATŘENí oBEcNÉ povnnY

Stanovení záplavového rizemí a Vymezení aktivní z ny drobného vodního toku Mutěnick' potok v . km
0,000 - 5,108, kterri se nachází na zemí Jihomoravského Kraje, obce s rozší enou prisobností Hodonín,
katastrálním 11zemí obce Mutěnice.

Městskti ad Hodonín, odbor životního prost edí, jako věcně p íslušn vodoprávní t] ad (dále jen

,,vodoprávní ad") podle ustanovení 5 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení s 106 odst. 1 zákona č.254/2oot
Sb., o vodách a o změně někter\ich zákonr3 (vodní zákon), ve znění pozdějších p edpisťr (dále jen ,,zákon o
vodách"), a jako místně p íslušn'i vodoprávní ti ad podle ustanovení $ ]-]. odst. I písm. a) zákona č.
5a012004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisťr (dále jen ,,správní ád"), zve ej uje v souladu s
ustanovením 5 L72 odst 1 správního ádu návrh opat ení obecné povahy včetně odťrvodnění ve věci
stanovení rozsahu záplavového rizemí a vymezení aktivní z ny záplavového zemí drobného vodního
toku Mutěnick' potok v seku v . km 0,000 - 5,108, kten se nachází na rizemíJihomoravského Kraje, obce
s rozší enou p sobností Hodonín, katastrálním rizemí obce Mutěnice. Městskri ad Hodonín, odbor
životního prost edí na základě návrhu správce vodního toku Mutěnickri potok, tj. Povodí Moravy, státní
podnik,D eva ská935/1'1',60200Brno(dálejen'Povodí lVloravy,S.P."),podanéhodne12.09.2oL7,podzn.
PM05 1oo 4/ 2OI7 -21OlŠim nově

I. stanovuje
na podkladě ust. s 66 odst"I,7 a 8 vodního zákona,517L, L72 a I73 zákona č' 5aal2o04 Sb., správní ád,
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen správní ád) a 5 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o zptisobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavov1ich uzemí

záplavové rizemí
vodního toku Mutěnickt potok (lDVT 10206454l

v km 0,000 - 5,LtQ8

Záplavové ,jzemí aktivní z na toku Mutěnick',i potok v 0,O0O - 5,1o8 km, ČH P' 4-I7-0I-]_o]., 4-I7-o1'-o98 a 4-
L7-aL_toL, byly zpracovány správcem Povodí MoravY, S.P", Brno ( stav hydroinformatiky a geodetickrich



informací), od soutoku svýznamným Vodním tokem (WT) Kyjovka (lDW 1o1ooo29), po soutok
s bezejmenným levostranným přítokem lDvT 70201767.

Návrh záplavového územíje zpracován dle Vyhlášky 2g6/2002 sb' o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny
záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údalích, tteré postytu;e česti
hydrometeorolo8ický ústav.

V souladu s s 67 odst. 3 vodního zákona 5e V záplavovém územív intravilánu obce Mutěn;ce, V lokalitě mezi
železničním mostem V km 0,629 (v lokalitě nazlÍvané Srálek) až po lávku V km 2,460 za fotbalovým
s1adiónem, stanovují následující omezující podmínky:

' územímůže být nadále využíváno, jako plochy smíšené výroby a služeb, a jako plochy k bydlení, jen
ve stávajících zastavěných plochách, dle platného územního plánu Mutěnice z iedna 2016o územímůže být nadále využíváno jako plochy k individuální rekreacio není zde přípustné vymezovat NoVÉ plochy k bydlení individuálního nebo hromadného
charakteru, plochy smÍšené obytné, plochy Výroby, občanské vybavenosti a komerční plochy.

' každá plánovaná \^ístavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtoko\^/ch poměrů V inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti Vody a
případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadáL poskytuje eovodí
Moravy, s. p.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředísoučasně

ll. vymezuje

Y,'o"]idusust'566odst.z,7a8vodníhozákona,5s77r,r7za1'73správníhořáduag7Vyhlášky
č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

aktivní zónu zá pla vové h o území
vod ního toku Mutěnický potok

v km 0,000 - 5'108 pravý i lev'í břeh

v rozsahu zakresleném zobrazenÍm aktivní zóny záplavového území Vměřítku 1:1o0oo Vmapovém
podkladu Vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném ,,zÁPLAvovÉ ÚzrMí Mutěnického
potoka km 0/000 - 5,108 (od železničního mostu V 0,629 km - po lokalitu Malé a Hrubé Kapánsko),,, Situace
aktivní zóny záplavového území, z rokl zo!7, mapový list AZ.1.

Tímto opatřením obecné povahy bude v říčním km 0,000 - 5,108 km stanoveno záplavového území a jeho
aktivní zóna toku Mutěnický potok.

Dle ust. 5 172 odst. 3 správnÍho řádu zdejšÍVodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání předmětného
opatřeníobecné povahy se nebude konat.

Dotčené katastrální území:
Mutěnice.

ooŮvoorvĚruí:

Městsk ri ad Hodonín, odbor Životního prost edí, obdržel dne 12.Og.2017
PM051004/2ot7'2t0/Šim, podniku Povodí Moravy, S.P., D eva ská !1, 602 oo

žádost, pod zn.
Brno o stanovení
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záplavového území vodního toku Mutěnický potok včetně vymezení aktivní zóny V km o,ooo - 5,1o8,
hydrologické pořadí povodí: čHp +-tz-or-ror, 4-]'7_01-098 a 4-L7-ol-ro2, hydrogeologický rajón č. 2250
(Dolnomoravský úVa|). Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředL projednal předmětný návrh
s dotčenými orgá ny přípisem č. j. 822to/20t7 , ze dne z2'IL.2o!7 '

Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením $ 172 správního řádu, po proiednání s dotčenými orgány
vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podáValy připomínky do 15 dnů od oznámení této
písemnosti na adresu zdejšího vodoprávního úřadu. Dle ust. 9 L72 odst. 3 správního řádu zdejší
vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření obecné
povahy nebude konat,

Záplavové územía jeho aktivní zóna vodního toku Mutěnický potok V dané oblasti dosud nebyla, opatřením
zdejšího vodoprávního úřadu, stanovena.

Vymezení aktivních zón je zde účinným preventivním nástrojem pro snížení povodňových škod. Plochy
mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny iz důvodu zachování volného retenčního území podél toku
pro transformace povodní. Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny
v mapovóm podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní
zóny záp|avového území, jsou považovány za území mimo aktivní zónu.

Návrh záplavového územía aktivní zóny vodního toku Mutěnický potok Vypracovalo Povodí Moravy, s.p.,
útvar hydroinformatiky a geodetických informacív Íoce 2o!7 na základě geodetícké zaměřeníz roku 2015 a
aktuálních hydrologických podkladů od českého hydrometeorologíckého ústavu.

Výpočet průběhu hladin byl proveden v režimu nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu
MlKE. Výsledkem bylo sestavení matematického modelu, umožňujícího výpočet průběhu hladin pro
jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území při dnešním stavu pro povodeň Q5, Q2o,
Q100 a pro budoucí posouzení vlivu navrhovaných opatření na zvýšení ochrany před povodněmi na
odtokové poměry.

K projednávané dané záležitosti byly doposud shromážděny následující dokumenty:
. žádost podniku Povodí Moravy/ s. p., ze dne 12'09.2017, pod zn. PMosloo4/2o!7-2Lo/Šim,
o sdělení MěÚ Hodonín, oRM, Vyhotovené dne 16.0L.2018, č. j. MUHocJ 4247 /Zo!8,spis. zn.

MUHO 84/2017ORM

' vyjádření MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad, zaslané dne 10'01.2018. Ve vyjádření MěÚ
Hodonín, obecný stavební úřad, je uvedeno, že k předloženému návrhu nejsou připomínky.

Dne 15.02.2018 se uskutečnilo ústníjednání svolané oznámením o konání ústního jednání a pozvánkou ze
dne 25.]-.2018, č.j. 6534/2078 s dotčenými orgány a zpracovatelem návrhu na stanovení záplavového
území, tj. Povodí Moravy a.s. Z jednání byl sepsán protokol, kteÚ je přiložen do spisu.

Zdejší vodoprávní úřad také Vrámci tohoto opatření obecné povahy stanovil, vsouladu s 5 67 odst. 3
vodního zákona, omezující podmínky v záplavovém územl V intravílánu obce Mutěníce, v lokalitě mezi
železničním mostem V km 0,629 (v lokalitě naz'ývané Srálek) až po lávku v km 2,460 za fotbalovým
stadiónem k. ú. M utěnice.

omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vypl'ývají z ustanovení s 67, odst. 1 a 2, zákona
254/zooL sb. (vodní zákon)'

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování vúzemí
a musí b'ýt zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace _ zejména do grafických částí
a výkresů řešících limity vyu žití území, v souladu s platnou vyhláškou č. 500/20Ó6 sb. o územňě analytických
podkladech, územně plá novací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Toto patřeníobecné povahy musí být taktéž zahrnuto do aktuálního povodňového plánu obce Mutěnice.
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Do dokumentace (mapov ch podkladri) je možno nahlédnout na Městském ri adě Hodonín, odboru
životního prost edí, Národnít ída 25,695 35 Hodonín, kancelá 79 v ri ednídny pondělí a st eda od 8:00 do
17:00 a p ípadně po p edchozí telefonické domluvě ivjiném termínu. Mapové podklady jsou rovněž
dostupné k nahlédnutí na webov1ich stránkách města Hodonín.

Podklady pro stanovenízáplavového zemía jeho aktivní z ny záplavového rizemí vodního toku Mutěnickri
potok, jsou také k dispozici v digitální formě na mapovém portálu města Hodonín
@ww.noaontn.eu s Město a ad > Městslql ad l odbory adu l odbor životního prost edí )
Dokumenty), umístění
1-094741/p1-=84L75

nA odkaze: http, ",''*.hodonÍr.r, ^lororr-.rrrri-rrtrrirr rd-

Městsk' ad Hodonín, jakožto rj ad obce rozší enou p sobností dle p ítohy 2, zákona 3L4/2Oo2 sb.
(zákon o stanovení obcí s pově enrim obecním rj adem a obcí s rozší enou ptisobností) a obecní ad
Mutěnice, na jehoŽ zemí se stanovované záplavové zemí nachází, se tímto žádají o vyvěšení tohoto
dokumentu po dobu 15-ti dnrj na ední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na
adresu Městského ri adu Hodonín, odboru životního prost edí.

otisk ruzítka

M'ttslql Úrad Hcdnrín
' ,bor žtvotního qrosta:ir

1-1.

,g" tterra/ Hodonín 7.bŤezna2}I9
Ir'g. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru
životního prost edí

obdrží:
Na vědomí:

obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
MěÚ Hodonín, obecny stavební ťr ad, Horní Valy 2,695 35 Hodonín
MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám .5311,695 35 Hodonín
MěÚ Hodonín, odbor IaÚ,Národní ft.373125,695 35 Hodonín
Povodí Moravy, s.p.' D eva ská 932lI1, 602 00 Brno

Úraoy pro v}ryěšení a podán í zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
obec Mutěnice, Masarykova 200,696 11 Mutěnice
MěÚ Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarostti města, Národní t . 25. 695 01

Hodonín

vL.
!/ ť l/Ě,lffu,o, 7 s.z(,U CIffiEcN[ uŘp.t-l

4,/ og{{ tt MUTĚ${!*
okres Hodonin
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