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OPATRENI OBECNE POVAHY

Stanovení záplavového rizemí a vymezení aktivní z ny drobného vodního toku Mutěnickr potok v . km
0,000 - 5,108.

Městsk1Í rj ad Hodonín, odbor životního prost edí, jako věcně p íslušn, vodoprávní rj ad podle ustanovení 5
].04odst.2písm.c) austanovení s106odst. 1zákonač.254/200].sb.,ovodáchaozměněněkter ch
zákonťr ve znění pozdějších p edpis (dále jen,,zákon o vodách"), a jako místně p íslušnri vodoprávní rj ad
podle ustanovení s 11 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisri
(dále jen ,,správní ád"), na návrh správce vodního toku Mutěnickti potok, tj. Povodí Moravy, s.p., D eva ská
1'1',60175 Brno, lČ 7o8 90 o].3, pod č.j. PM 51oo4 /2017-zlo/Šim, ze dne 8.g.2OI7

I. stanovuie
na podkladě ust. s 66 odst.L,7 a 8 vodního zákona, s L71, L72 a L73 zákona č.50o12004 sb., správní ád,
ve znění pozdějších p edpis (dále jen správní ád} a 9 7 vyhlášky č.23612002 sb., o zp sobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavov' ch rizemí

záplavové rÍzemí

vodního toku MutěnickÝ potok (lDVT Lo2o6454)
v . km 0.000 - 5.108

v k.tj. Mutěnice , kraj Jihomoravsk

Záplavové zemívodního toku Mutěnick', potok v 0,000 - 5,1o8 km, ČH P 4-17-o7-1'o1', 4-17-O1'-o98 a 4-77-
o1'-Io2, byly zpracovány správcem Povodí Moravy, s.p., Brno ( stav hydroinformatiky a geodetick ch
informací), od soutoku s v znamnrim vodním tokem (VVT) Kyjovka (lDW 101'00029), po soutok
s bezejmennrim levostrannrim p ítokem lDVT 1'0201767

V souladu s 5 67 odst. 3 vodního zákona se v záplavovém zemí, v intravilánu obce Mutěnice, v lokalitě
mezi železničním mostem v km 0,629 (v lokalitě nazyvané Srálek) až po lávku v km 2,460 za fotbalov1Ím
stadi nem, stanovují následující omezující podmínky:

. zemí mrjže b t nadále vyuŽíváno, jako plochy smíšené vriroby a sluŽeb, a jako plochy k bydlení, jen
ve stávajících zastavěn' ch plochách, dle platného rizemního plánu Mutěnice z ledna 2oL6

o zemí mrjže brit nadále vyuŽíváno jako plochy k individuální rekreaci
o není zde p ípustné vymezovat NoVÉ plochy k bydlení individuálního nebo hromadného

charakteru, plochy smíšené obytné, plochy v roby, občanské vybavenosti a komerční plochy.



o každá plánovaná vystavba v záplavovém zemí musí b t posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokov ch poměrťr v inundaci (záplavové zemí), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a

p ípadné ohrožení staveb. Vyjád ení pro tyto stavby v záplavovém zemí i nadále poskytuje Povodí
Moravy, s. p.

Městskri ad Hodonín, odbor životního prost edí současně

tl. vymezuje
vsouladusust.566odst.2a7vodníhozákona,5I7I,I72a173správního ádua57vyhláškyč.236/2002
Sb., o zpr3sobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavov1ich ťrzemí

aktivní z nu záplavového rÍzemí

vodního toku MutěnickÝ potok

v km 0.000 - 5.108 prauÍ i levrÍ b eh

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní z ny záplavového zemí v mě ítku 1:10000 v mapovém
podkladu Vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném,,ZÁPLAVOVÉ ÚzuuÍ Mutěnického
potoka km 0,000 - 5,108 (od železničního mostu v 0,629 km - po lokalitu Malé a Hrubé Kapánsko)", Situace
aktivní zony záplavového rizemí, z roku 20L7, mapov1i list AZ.1.

Dotčené katastrální zemí:
Mutěnice.

oDŮvooruĚruí:
Městskti rad Hodonín, odbor životního prost edí, obdržel dne I2.o9.2oI7 žádost, pod zn.
PM051o04/2oI7-2Io/Šim, podniku Povodí Moravy, S.P., D eva ská II, 602 oo Brno o stanovení
záplavového rizemí vodního toku Mutěnick, potok včetně vymezení aktivní z ny v km 0,000 - 5,1o8,
hydrologické po adí povodí: ČHe 4-I7-oI-1'oI, 4-17-01--098 a 4-I7-o1'-Io2, hydrogeologickri raj n č. 2250
(Dolnomoravsk r1val). Městsk1i ad Hodonín, odbor životního prost edí, projednal p edmětn1i návrh
s dotčen1imi orgány p ípisem č. j.822I0l20I7, ze dne 22.1'1'.20t7.

V souladu s ustanovením 5 I72 odst. L správního ádu vyzval zdejší vodoprávní u ad dotčené osoby, aby k

návrhu opat ení obecné povahy, spis.zn. Žp/tt/ts434/PK, č.j. 15338l2ol8, vyhotovenému dne 0].. 03.
20'J'8, podávaly p ipomínky do 15 dnrj od jeho oznámení' Dle ust. 5 172 odst. 3 správního ádu zdejší
vodoprávní rj ad v návrhu opat ení také stanovil, že se ve ejné projednání p edmětného opat ení obecné
povahy nebude konat.

Záplavové zemí a jeho aktivní zona vodního toku Mutěnickri potok v dané oblasti dosud nebyla, opat ením
zdejšího vodoprávního rlradu, stanovena. Tímto opat ením obecné povahy se NoVĚ v . km o,o0o - 5,108
km stanovuje záplavové zemía jeho aktivní z na toku Mutěnick1í potok.

Vymezení aktivních zon je zde činnym preventivním nástrojem pro snížení povod ov1ich škod' Plochy
mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní z ny i z dťrvodu zachovánívolného retenčního zemí podél toku
pro transformace povodní. Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny
v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno zemní rozhodnutí p ed termínem stanovení aktivní
z ny záplavového zemí, jsou považová nY za uzemí mimo aktivní zonu.

Záplavového zemí a jeho aktivní z nu vodního toku Mutěnick potok Vy.pracovalo Povodí Moravy, s.p.,
tvar hydroinformatiky a geodetick, ch informacíV roce 2017 na základě geodetické zamě ení z roku 2015 a

aktuálních hydrologickrich podkladťr od Českého hydrometeorologického stavu.



V počet prťrběhu hladin byl proveden v režimu nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu
MlKE. V sledkem bylo sestavení matematického modelu, umož ujícího v počet prťrběhu hladin pro
jednotlivé N-leté pr toky a stanovení rozsahu záplavového rizemí p i dnešním stavu pro povoderi Q5, Q20,
Q100 a pro budoucí posouzení vlivu navrhovanrich opat ení na zvrišení ochrany p ed povodněmi na
odtokové poměry.

K projednávané záležitosti byly doposud shromážděny následující dokumenty:
o žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Ze dne 12.09 .2017 , pod zn. PM05100 4/2ol7-210/Šim,
o sdělení MěÚ Hodonín, oRM, vyhotovené dne 1'6.01'.2018, č. j. MUHOCJ 4247/zol8,spis. zn.

MUHO 84/20L7ORM

o sdělení MěÚ Hodonín, obecnri stavební ad, zaslané dne 10.0L.2018. Ve vyjád ení MěÚ
Hodonín, obecnri stavební u ad,je uvedeno, že k p edloženému návrhu nejsou p ipomínky.

Ve sdělení MěÚ Hodonín, oRM, spis.zn.: MUHo 84/20t7 oRM, č.j. 4247/2018, ze dne 16. 01. 20L8 je
uvedeno pouze upozornění na skutečnost, že vymezená plocha záplavového rjzemí prochází také
zastavěn m rjzemím obce Mutěnice a zasahuje do stávající obytné zástavby a ploch smíšen1ich v robních.
Dále jsou navrženym záplavovrim zemím dotčeny zastavitelné (návrhové) plochy, které vymezuje platnri
Územní plán Mutěnice: U]- smíšená plocha, U2 smíšená plocha, l)2a smíšená vriroba, Y2 sport a ve ejná
rekreace _ kynologické cvičiště a sportoviště, D]. nová obytná zástavba, D2 nová obytná zástavba, 52
rekreační obecní _ sportovně rekreační areál, M3a smíšená vriroba, M3b smíšená vriroby a plocha zemní
rezervy L vymezená pro základnífunkční regulativ,,smíšená obytná". Část dotčené stávajícíobytné zástavby
je dle platného Územního plánu Mutěnice součástí urbanisticky cenného prostoru l. Vymezenrim
záplavov m zemím budou dotčeny některé stavby dopravní a technické infrastruktury. Budou také
dotčeny některé navržené verejně prospěšné stavby.

Dne 15.02.2018 se uskutečnilo ristníjednání svolané oznámením o konání stního jednání a pozvánkou ze
dne 25.]..2018, č.j. 65341201'8 s dotčenrimi orgány a Zpracovatelem návrhu na stanovení záplavového
,jzemí, tj. Povodí Moravy a.s. Zjednání byl sepsán protokol, kter je p iložen do spisu.

Zdejší vodoprávní ad také v rámci tohoto opat ení obecné povahy stanovil, v souladu s 5 67 odst. 3

vodního zákona, omezující podmínky v záplavovém rjzemí, v intravilánu obce Mutěnice, v lokalitě mezi
železníčním mostem v km 0,629 (v lokalitě naz vané Srálek) až po lávku v km 2,460 za fotbalovrim
stadi nem k. ri. Mutěnice.

omezení ve stanovené aktivní z ně záplavového rjzemí vyplrivají z ustanovení 5 67, odst. 1' a 2, zákona
z54/2oo1' Sb. (vodní zákon).

Směrodatné pro vymezení aktivní z ny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy
mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní z ny i z dťrvodu zachování volného retenčního zemí podél toku
pro transformace povodní. Vymezení aktivní z ny vychází z jednoznačnrich pravidel, zfyzikálních zákonitostí
proudění vody a do procesťr vymezení aktivní z ny byly zahrnuty p edevším vodohospodá ské argumenty.

Vymezení aktivní z ny je vyznamnrim regulačním faktorem V procesu zemního plánování, je t eba tedy
upozornit na rizika p i povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodrŤová a kompenzační
opat ení v p ípadě realizace nov ch staveb v tomto zemí.
Stanovené záplavové zemí včetně aktivní z ny je závazn'(1m podkladem pro rjzemní plánování v zemí
a musí b' t zahrnuto do jednotliv ch stupriťr rjzemně plánovací dokumentace _ zejména do grafick ch částí
a vrikresrj ešících limity využití uzemí, v souladu s platnou vyhláškou č.500/2006 sb. o uzemně analytick1ich
podkladech, zemně plánovacídokumentaci a zpťrsobu evidence rjzemně plánovacíčinnosti.

Toto opat ení obecné povahy musí b\it taktéž zahrnuto do aktuálního povodrŤového plánu obce Mutěnice a
povod ového plánu oRP Hodonín.

Do dokumentace (mapovrich podklad ) je možno nahlédnout na Městském adě Hodonín, odboru
Životního prost edí, Národnít ída 25, 695 35 Hodonín, kancelár 79 v ední dny 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 ,jzemí a jeho aktivní z ny záplavového zemívodního toku Mutěnickri
potok, jsou také k dispozici v digitální formě na mapovém portálu města Hodonín
(www.n*anin.Eu l Město a ad > Městsky ad > odbory (l adu > odbor životního prost edí > Dokumenty),
umístění na odkaze: bťto:f lwww"fucďcnri*"eu*t#awewewl=zawfrqvw Fr@tu*,zevvuÍ-a-nbswwr,we:renzil*aťrtrltvrnivzeEnw_

v a dniha -tcku-rnwtenickv - w*tak-v -nbsw-r-krrls.ffi*l5-LÚ.E É ď-Lffi3ŽÍÍ É wL#Í'F 5

Podle ustanovení 5 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s 5 173 odst. 1 správního ádu se po nabytí
činnosti p edá toto stanovení záplavového rizemí a Vymezení aktivní z ny vodního toku Mutěnick potok v
. km 0,000 - 5,108 včetně mapov1ich podklad Ministerstvu Životního prost edí.

Z uveden ch dťrvodťr bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové uzemí a Vymezena aktivní
z na, vodního toku Mutěnickri potok v . km 0,000 - 5,108, tak jak je vriše uvedeno.

Městsk' ad Hodonín, jakožto ri ad obce rozší enou p sobností dle p ílohy 2, zákona 3L4|2002 sb.
(zákon o stanovení obcí s pově en' m obecním rÍ adem a obcí s rozší enou prisobností) a obecní ri ad
Mutěnice, na jehož rÍzemí se stanovované záplavové uzemí nachází, se tímto žádaií o vyvěšení tohoto
dokumentu po dobu 15-ti dn na ední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto opat ení zpět na
adresu Městského rÍ adu Hodonín, odboru životního prost edí.

Poučení:
Proti opat ení obecné povahy nelze podat opravn1i prost edek viz ustanovení 5 L73 odst. 2
správního ádu.

otisk ednfrto razítka

Hodon ín 9.4.201'8
lng. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru
životního prost edí

Datum sejmutí:

PodpÍs a razítko opravněné osoby, kter potvrzuje vyvěšení a sejmutí ozn menÍ.

OBEcNt ÚŘnn
696 11 lríUrĚnlcE

okres Hodonín
I



Rozdělovník:
Doručí se:

1' PovodíMoravy, S.P., D eva ská932/11', 602 00 Brno

Dále obdrží:
2. obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice (včetně mapovych podklad o podkladťl

na CD, které budou zasl ny po nabytí činnosti)
3. MěÚ Hodonín, obecnri stavebn í ,j ad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
4. MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.53/1',695 35 Hodonín
5. MěÚ Hodonín, odbor laÚ, Národnít .373/25,695 35 Hodonín
6. KrÚ.tMK, odbor životního prost edí, Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno
7. rrÚ.tMK, odbor zemního plánovánía stavebního ádu, Žerotínovo náměstí 449/3,602 0o

(včetně mapovych podkladťl a podkladťl na CD, které budou zasl ny po nobytí tičinnosti)
8. ČtŽp ol Brno, odděleníochrany vod, Lieberzeitova L4,61'4 O0 Brno

Úraay pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
9. obec Mutěnice, Masarykova 200,69611 Mutěnice
10. MěÚ Hodonín, odbor kancelá e starosty a místostarost města, Národní t . 25,695 01

Hodonín

Doručí se' na základě zákonné povinnosti, dle s 66, odst. 4, zákona č.25a|2001 Sb. (vodní zákon)
11. Ministerstvo životního prost edí, Vršovická 65, Praha (včetně podkladťl na CD, které budou

zasl ny po nabytí ťlčinnosti)

EIeLt ronicky


