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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
(dále jen „KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ust. § 29 odst. 1 a ust.
§ 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a jako vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a jako nejblíže nadřízený správní orgán podle ust. § 178 odst. 2 správního řádu
Městskému úřadu Zábřeh
rozhodl
k návrhu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen
„navrhovatel“) na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón dvou
bezejmenných drobných vodních toků - IDVT 10197768 v km 0,000 – 0,593 a IDVT
10186036 v km 0,000 – 1,402, což jsou přítoky významného vodního toku Březná,
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ust. § 131 odst. 1 písm. b) správního
řádu,
o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy – stanovení záplavového
území včetně vymezení aktivních zón výše uvedených drobných vodních toků
a rozhodnutí v této věci
místo Městského úřadu Zábřeh,
neboť KÚOK obdržel návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení
aktivních zón významného vodního toku Březná (tok vyššího řádu) a je z hlediska
povahy věci a účelnosti vedení řízení vhodné stanovit všechna záplavová území
včetně vymezení aktivních zón v jednom opatření obecné povahy, které vydá KÚOK.
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
3. Město Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty
Odůvodnění:
KÚOK obdržel dne 4. 12. 2020 žádost navrhovatele o vydání opatření obecné
povahy, kterým má být stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Březná v km 0,000 – 19,734, 26,524 - 26,704, 26,813 –
26,816. Současně navrhovatel podal i návrh na stanovení záplavového území včetně
vymezení aktivních zón dvou přítoků vodního toku Březná, tj. bezejmenných drobných
vodních toků - IDVT 10197768 v km 0,000 – 0,593 a IDVT 10186036 v km 0,000 –
1,402. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona stanovuje KÚOK na návrh
správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní
zóny. V případě drobných vodních toků je tato kompetence svěřena vodoprávnímu
úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), v daném případě Městskému
úřadu Zábřeh.
IDVT 10197768 je ve správě Lesů České republiky, s. p., IDVT 10186036 je ve správě
Povodí Moravy, s. p. Zájmová část těchto vodních toků se nachází v katastrálním
území Štíty-město (ORP Zábřeh).
Vzhledem k charakteru projednávané věci byl navrhovatelem předložen návrh
k přechodu příslušnosti z vodoprávního úřadu nižšího stupně na vodoprávní úřad
KÚOK pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón výše
uvedených drobných vodních toků opatřením obecné povahy.
KÚOK posoudil návrh navrhovatele a došel k názoru, že v zájmu hospodárnosti
a účelnosti postupu převezme celou věc a vydá opatření obecné povahy – stanovení
záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Březná
v km 0,000 – 19,734, 26,524 - 26,704, 26,813 – 26,816 společně se dvěma
bezejmennými drobnými vodními toky IDVT 10197768 a IDVT 10186036 v úsecích
dle návrhu navrhovatele místo příslušného vodoprávního úřadu, tj. Městského úřadu
Zábřeh.
Změny příslušnosti podle ust. § 131 odst. 1 a odst. 2 písm. a) správního řádu se
oznamují veřejnou vyhláškou a účastníci se o nich vhodným způsobem vyrozumí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení, kterému se usnesení oznamuje
podle ust. § 72 správního řádu, podat podle ust. § 81 a násl. a ust. § 76 odst. 5
správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu
životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady KÚOK. Podané odvolání nemá
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v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Otisk úředního razítka
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Doručení:
Usnesení je v souladu s ust. § 131 odst. 7 a ust. § 144 správního řádu doručováno
veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Dle ust. § 25 a ust. § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce
v elektronické podobě a to na adrese: www.olkraj.cz. Současně je toto usnesení
zveřejněno také na úřední desce Městského úřadu Zábřeh.

Vyvěšeno dne……………

Sejmuto dne………….

Podpis (razítko): ……………

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové
schránky)
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
(obdrží prostřednictvím datové schránky)
3. Město Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty + úřední deska (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) 2x
4. Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh + úřední deska (vyvěsit
na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na
KÚOK) - 2x
Doporučeně (DS):
1. Městský úřad Zábřeh, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh
Na vědomí:
1. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů
a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)
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