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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“)
I.

podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona stanovuje záplavové území vodního toku Bečva,
ČHP 2-03-02-014, v ř. km 0,000 – 4,356 v k.ú. Hať a Šilheřovice,

II.

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního
toku Bečva, ČHP 2-03-02-014, v ř. km 0,000 – 4,356 v k.ú. Hať a Šilheřovice.

Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze, která je nedílnou
součástí tohoto opatření.

Odůvodnění
Městský úřad Hlučín obdržel dne 20.8.2014 návrh správce vodního toku Bečva, právnické osoby
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava 1,
na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Bečva
v ř. km 0,000 – 4,356. Dokumentace byla zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování
záplavových území, a je uložena u Městského úřadu Hlučín, odboru životního prostředí
a komunálních služeb.
Příloha, která je nedílnou součástí návrhu opatření obecné povahy: Studie DVT Bečva, Návrh
záplavového území; C – Přehledná situace v měř. 1:5 000, červenec 2014.

Poučení
Městský úřad Hlučín v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 115a vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým
se stanoví záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území vodního toku Bečva,
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ČHP 2-03-02-014, v ř. km 0,000 – 4,356. K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu připomínky. Písemné připomínky je možno podat
k Městskému úřadu Hlučín, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.
Dnem doručení je poslední den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín. Dokumentace
ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny v písemné podobě je uložena u Městského
úřadu Hlučín, odboru životního prostředí komunálních služeb (kancelář č. A105).
Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se
stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, nemohou vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, uplatnit písemné odůvodněné námitky podle ust. § 172
odst. 5 správního řádu.

Další poučení
Podle ust. § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území 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. Dále je v aktivní zóně podle ust. § 67 odst. 2 vodního zákona zakázáno těžit
nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující
odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty
a jiné podobné překážky a zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Otisk úředního razítk
Bc. Hana Wondrová, v.r.
referent odboru životního prostředí a komunálních služeb
úsek vodohospodářský

Toto oznámení musí být ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu
15-ti dnů na místě k tomu obvyklém na úřadech:
Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí
č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
Obecní úřad Hať, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: qdbazaw - DS
Obecní úřad Šilheřovice, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: c2abj2t - DS

Veřejnou vyhláškou se oznámení doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce Městského
úřadu Hlučín, poslední den 15-ti denní lhůty jejího vyvěšení je dnem jejího doručení. Na ostatních
úředních deskách se oznámení veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
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Na vědomí obdrží navrhovatel - správce vodního toku:
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq - DS

………………………………………
vyvěšeno

……………………………………..
sňato

…………………………………
razítko úřadu

……………………………………..
podpis

……………………………………
podpis

