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V Olomouci dne 6. 6.

Sp. a skart. znak'.230.15-A120
Vyřizuje: lng' Magda Špičáková
tel.: 585/5OB 629
e-mail: m.spicakova@kr-olomoucky.cz

dle rozdělovníku

VEREJNA VYHLASKA

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. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízen1), ve znění pozdějších předpisů,
a jako vodoprávní úřad dle ust' s 104 odst. 2 písm. d) a ust. s 107 zákona
č' 25412001 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, a jako nejblíže nadřízený správní orgán podle
ust' $ 178 odst. 2 správního řádu Magistrátu města olomouce

rozhodl

knávrhu Povodí Moravy, S' p., Dřevařská 11,601 75 Brno na stanovení
záplavového území drobřrých vodnÍch toků Šumice, Stouska,Zlatá struŽka a Deštná,
coŽ jsou přítoky významného vodního toku Blata podle ust' $ 115 odst' 1 vodního
zákona a podle ust. $ 131 odst' 1 písm. c) správního řádu

o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy - stanovení záplavového
území výše uvedených drobných vodních toků a rozhodnutí v této věci

mÍsto.

Magistrátu města olomouce,

nebot' lze mít vzhledem k projednávané věci důvodně za to, že budou výrazně
ovlivněny právní poměry účastníků ve správních obvodech 2 podřízených správních
orgánů a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, Že KÚoK obdrŽel návrh na stanovení
záplavového území významného vodního toku Blata (tok vyššího řádu) a je
z hlediska povahy věci a účelnosti vedení Yízení vhodné stanovit všechna záplavová
území v jednom opatření obecné povahy, které vydá Krajský Úřad olomouckého
kraje, odbor Životní prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství.
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Účastníci řízení (s 27 odst. 1 správního řádu):
1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,601 75 Brno
2' obec Těšetice, Těšetice 75,783 46 Luběnice
3' obec Ústín, Ústín 9, 783 46 Luběnice
4' obec Luběnice, Luběnice 140,783 46
5. obec Lutín, Školní 2o3'783 49 Lutín
6. Obec olšany u Prostějova, olšany u Prostějova 50, 798014

Oprávněná úřední osoba:
lng' Magda Špičáková

odůvodnění:

KÚoK obdrŽel dne 18"2.2014 Žádost Povodí Moravy, s'p., Dřevařská 11,601 75
Brno o vydání opatření obecné povahy, kterým má být stanoveno záplavové ÚzemÍ
významného vodního toku Blata. Dne 28. 5' 2a14 bylo KÚoK doručeno doplnění
Žádosti o návrh ke stanovení záplavového ÚzemÍ 4 přítoků Blaty, tj. drobných vodních
toků Šumice,-Stouska, Zlatá struŽka a Deštná. Podle ust. $ 107 odst. 1, písm' o)
stanovuje KÚoK na návrh správce vodního toku rozsah záplavových územi
významných vodních toků a jejich aktivní zóny' Vpřípadě drobných vodních toků je
tato kompetence svěřena vodoprávnimu úřadu obce s rozšířenou působností,
v daném případě Magistrátu města Olomouce.

Drobný vodní tok Deštná protéká katastrálním územím města Lutína a jeho místní
části Třebčín v blízkosti l1ranice s katastrálním Územím obce olšany u Prostějova, jeŽ
je součástí správního o%vodu obce s rozšířenou působností Siatutárního města
Prostějova' Vodoprávní úřad KÚoK má důvod ně za to, Že v případě stanovení
záplavového Území drobného vodního toku Deštná mohou být ovlivněny právní
po.měry účastníků i ve správním obvodu Statutárního města Prostějova. V zájmu
hospodárnosti a účelnosti postupu byl Žadatelem předloŽen návrh k přechodu
příslušnosti z vodoprávního úřadu niŽšího stupně na vodoprávní úřad KÚoK
pro stanovení záplavového ÚzemÍ výše uvedených drobných vodních toků opatřením
obecné povahy.

KÚoK doplňující Žádost posoudil a došel k názoru, že pievezme celou věc a vydá
opatření obecné povahy významného vodního toku Blata společně se čtyřmi
drobnými vodními toky Šumice, Stouska, Zlatá struŽka a Deštná v úsecích dle návrhu
Povodí Moravy, S. p' namísto příslušného vodoprávního orgánu Magistrátu města
Olomouce,

Změny příslušnosti podle ust. $ 131 odst. "l a odst.2 písm. a) se oznamují veřejnou
vyhláškou a účastníci se o nich vhodným způsobem vyrozumí'
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PoučenÍ účastníků:

Proti tomuto usnesení můŽe účastník řÍzeni, kterému Se usnesení oznamuje podle
ust. $ 72 správního řádu, podat podle ust. $ 8'l 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 Krajský úřad olomouckého kraje,
Odbor Životního prostředí a zemědělství' Podané odvolání nemá v souladu s ust.
s 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné'
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Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělenÍ vodního hospodářství
odbor Životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu olomouckého kraje

Doručení:
Usnesení je v souladu s ust. s 131 odst' 7 a ust' s 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. s 25 a $ 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také
na úřední desce v elektronické podobě a to na adrese: www'kr-olomoucky'cz.
Současně je toto usnesení zveřejněno také na úřední desce podřízených správních
orgánů, tedy na Úřední desce Magistrátu města Olomouce a Magistrátu města
Prostějova.
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/
obdrŽí:

1' Povodí Moravy, s. p', Dřevařská 11, 601 75 Brno _ datová schránka
2' Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, Hynaisova 10,771 27

olomouc (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 1s-ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení na KÚoK, odbor Životního prostředí a zemědělství)
2x
Magistrát města Prostějova, odbor Životního prostředí, nárn. T. G' Masaryka
131l12,796 01 Prostějov (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 1Sti dnů a vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚoK, odbor Životního prostředí a
zeměděIství) 2x
obec Těšetice, Těšetice 75, 7B3 46 Luběnice (vyvěsit na místě obvyklém
po dobu 15ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšeni na KÚoK, odbor
Životního pros1ředí a zemědělství) 2x
Obec Ustín, Ustín 9,783 46 Luběnice (vyvěsit na místě obvyklém po dobu
15-ti dnů a vrátit zpět spotvrzením o vyvěšení na KÚoK, odbor Životního
prostředí
a zemědělství) 2x
obec Luběnice, Luběnice 140,783 46 (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-
ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚoK, odbor Životního
prostředí
a zemědělství) 2x
obec Lutín, Škotni 2O3, 783 49 Lutín (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-
ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚoK, odbor Životního
prostředí
a zemědělství) 2x
obec olšany u Prostějova, olšany u Prostějova 50' 798014 (vyvěsit na místě
obvyklém po dobu 1S-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚoK,
odbor Životního prostředí a zemědělství) 2x

Na vědomí:

Krajský úřad olomouckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství,
oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 4CIa,77911 olomouc - zde.
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