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VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Grasmanka a vymezení aktivní zóny
záplavového území.
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
a jako vodoprávní úřad podle ust. § 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.

stanovuje

podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území vodního toku Grasmanka,
ČHP 2-01-01-076, v ř. km 0,00– 6,60 na území v k.ú. Starý Jičín, Jičina, Loučka u Nového
Jičína, Šenov u Nového Jičína
II.

vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 téhož zákona aktivní zónu záplavové území vodního toku
Grasmanka, ČHP 2-01-01-076, v ř. km 0,00 – 6,60 na území v k.ú. Starý Jičín, Jičina,
Loučka u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína.
Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v přílohách, které jsou
nedílnou součástí tohoto opatření.
Odůvodnění
Městský úřad Nový Jičín obdržel dne 25.07.2013 návrh správce vodního toku Grasmanka,
právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26
Ostrava 1, na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního
toku Grasmanka, v ř. km 0,00 – 6,60. 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 MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP,
Masarykovo náměstí 1 Nový Jičín 741 01.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek
12.00 – 14.00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222
fax: 556 768 289

Č.j. OŽP/27614/2014

str. 2

Na základě výše uvedeného návrhu Městský úřad Nový Jičín, jako věcně a místně příslušný
správní orgán a jako vodoprávní úřad zveřejnil dne 10.2.2014 v souladu s ustanovením §172
odst.1 správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci stanovení
rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku
Grasmanka a vyzval v souladu s ust.§172 odst.4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu
opatření obecné povahy.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.
Záplavové území vodního toku Grasmanka vč. vymezení aktivní zóny vypracovalo Povodí Odry
s.p., oddělení projekce, oprávněná osoba Ing.Pavol Moravec, ČKAIT 1100309, arch.číslo
58/2012. Průběh hladin pro průtoky pětileté, dvacetileté a stoleté vody byl vypočten
matematickým modelem Hydrocheck firmy Hydrosoft Veleslavín s r.o. Záplavové území bylo
vykresleno do odvozených map v měřítku 1:5000 tj. pro rozlivy vody Q100,Q20,Q5 a aktivní zónu
záplavového území.
Vodoprávní úřad nestanovuje podle §67 odst.3 vodního zákona omezující podmínky
v záplavovém území, protože souhrn povinností vyplývající ze zákona o vodách snižuje
nepříznivé účinky povodní a zajišťuje dostatečnou ochranu.
Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění
odtokových poměrů v záplavovém území a na ohrožení staveb v zájmovém území. Omezení ve
stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust.§67 odst.1 a 2 vodního zákona, kde
jsou vyjmenovány zakázané stavby a činnosti.
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.
V záplavovém území mimo aktivní zónu je možné umisťování stavby a zařízení včetně
terénních úprav pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu podle §17 vodního zákona.
Povinnost zpracovat povodňový plán staveb v záplavovém území vychází z ust. §71 odst.4
vodního zákona.
Stanovené záplavové území VT Grasmanka je závazným podkladem pro územní plán v území,
jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů ÚPD v souladu
s vyhl.č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Č.j. OŽP/27614/2014

str. 3

V souladu s ustanovením §66 odst.4 vodního zákona zabezpečí MěÚ Nový Jičín, jako příslušný
vodoprávní úřad zpřístupnění dokumentace záplavového území a předá kopii Ministerstvu
životního prostředí ČR.

Příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Situace č. 1 - záplavového území Grasmanka, 0,0 – 6,6
Situace č. 2 - záplavového území Grasmanka, 0,0 – 6,6

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle §173 odst.2 správního řádu.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Jaroslava Petřkovská
referent veřejné správy

„otisk úředního razítka“

Opatření obecné povahy musí být zveřejněno
nejméně 15 dnů na úřadech:

podle §173 odst.1 správního řádu po dobu

1. Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí č.p.1, 741 01 Nový Jičín 1
2. Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133, 742 31 Starý Jičín
3. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245,Šenov u Nového Jičína.
Zároveň žádáme správce úřední desky obecního úřadu Starý Jičín a Šenov u Nového
Jičína o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V elektronické podobě bude opatření obecné povahy zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup
na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín - http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zp-vodni-hospodarstvi/, a na webových stránkách Obce Starý
Jičín - www.stary-jicin.cz a obce Šenov u Nového Jičína www.senovunovehojicina.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Obdrží:
1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
2. Obec Starý Jičín, IDDS: 48cbwvk
3. Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
4. Obec Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, IDDS: 9gsaax4
6. Městský úřad Nový Jičín, ÚPSŘ, úsek ÚP
ostatní - správci úřední desky ke zveřejnění:
7. Městský úřad Nový Jičín, KaÚ
8. Obecní úřad Starý Jičín, správce úřední desky, IDDS: 48cbwvk
9. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína,správce úřední desky IDDS: dzwaxv8

