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Memorandum o spolupráci 
při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa 

uzavřené dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 

 
1. Statutární město Olomouc 

IČO:  00299308    
se sídlem: Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 
zastoupené: primátorem 
 
(dále jen „město Olomouc“) 

 
a 
 

2. Povodí Moravy, s. p. 
IČO:   70890013 
se sídlem:  Dřevařská 11, 602 00 Brno  
zastoupený:  generálním ředitelem 
 
(dále jen „Povodí“) 
 
(společně též „strany“) 
 
 
 

I. 
Preambule 

 
1.1 Strany mají zájem zlepšit protipovodňovou ochranu statutárního města Olomouce a omezit 

případné škody na zdraví i majetku jeho obyvatel.  
 

1.2 Strany uzavírající toto memorandum tak činí s cílem zajistit koordinaci příprav výstavby IV. 
etapy protipovodňové ochrany města Olomouc PPO Olomouc – IV. etapa (dále jen „Akce“).  
 

1.3 Strany se shodly, že Akce je v okamžiku uzavření tohoto memoranda definována zejména, 
nikoliv však výlučně: 
 
a) studií proveditelnosti „Morava, ř. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká protipovodňová 

opatření“ vyhotovené společností Sweco Hydroprojekt a.s. v roce 2013, 
b) investičním záměrem „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová 

opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ podaným Povodím Moravy, 
s.p. v roce 2016 do 1.kola 13. výzvy Operační program Životní prostředí, 

c) písemným vyjádřením „Morava pod Olomoucí – IV. etapa PPO – souhrnné stanovisko 
MMOL“ města Olomouce ze dne 23. 2. 2017, včetně příloh. 

 
Strany se dále shodly, že výše uvedené dokumenty jsou jednoznačně identifikované 
a s ohledem na spolupráci při jejich vypracování je jim obsah dostatečně znám a nepovažují 
za nezbytné je učinit přílohou tohoto memoranda.  
 

1.4 Strany hodlají v budoucnu společně postupovat způsobem, který zajistí efektivní postup 
při přípravě a výstavbě jednotlivých dílčích protipovodňových opatření plánovaných jako celek 
v rámci Akce, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně): 

 
- úprava koryta vodního toku, vč. všech ramen a napojení levobřežního meandru, vč. úpravy 

prostoru kde se v současné chvíli nachází zahrádkářská kolonie (uvedená v článku II, odst. 
2.3. tohoto memoranda),  

- vybudování zemního valu, příp. jiných terénních úprav v odsazeném prostoru od vodního 
toku, 

- vybudování, resp. navýšení protipovodňové hráze (vodní díla) v těsném sousedství toku, 
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- povodňový průleh vč. inundačního mostu, tůní a příp. občasného vedlejšího koryta toku, 
- tůně (jezera). 
 
Vše výše uvedené dále také jen jako „jednotlivá dílčí opatření“. Strany jsou si vědomy, že 
konečná podoba jednotlivých dílčích opatření je závislá na průzkumech a podkladech 
pro zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a že uvedený výčet má pouze orientační funkci. 

 
1.5 Město Olomouc bere na vědomí, že výše uvedené dokumenty popsané v odst. 1.3 budou 

podkladem pro vyhotovení dalších stupňů projektové dokumentace. Zásadní změny nebo 
definice dalších požadavků po ukončení výběrového řízení a v procesu projekčních prací 
mohou mít za následek vznik vícenákladů na straně Povodí, které nechá další stupně 
dokumentace vypracovat. Tyto vícenáklady město Olomouc v případě nově vzniklých 
požadavků a změn zapříčiněných výlučně z jeho strany hodlá kompenzovat. Město Olomouc 
bere dále na vědomí, že zásadní změny a další požadavky mohou zapříčinit zamítnutí 
financování Akce ze strany Operačního programu Životní prostředí, a tím ohrožení realizace 
Akce. 
 

1.6 Strany se dohodly, že za nově vzniklé požadavky zapříčiněné výlučně ze strany města 
Olomouce budou považovány i požadavky, které by vznikly změnou územně plánovací 
dokumentace, na základě návrhu ze strany města Olomouce nebo jeho organizací. 

 
 

II. 
Náklady na přípravu a realizaci  

 
2.1 Investorem Akce je Povodí, město Olomouc se na Akci hodlá finančně podílet formou 

poskytnutí dotace. 
 
2.2 Strany si jsou vědomy, že Akci nelze realizovat pouze z vlastních prostředků. Strany proto 

předpokládají financování příprav a realizace Akce z těchto zdrojů: 
a) zdroje operačních programů – zejména Operační program Životní prostředí (dále jen 

„OPŽP“), 
b) vlastní zdroje města Olomouce,  
c) vlastní zdroje Povodí, 
d) případně jiné zdroje. 
 

2.3 Strany prohlašují, že hodlají poskytnout pozemky, které jsou ve vlastnictví města Olomouce 
a ve vlastnictví ČR – s právem hospodaření pro Povodí, k realizaci Akce. V případě, že bude 
nezbytné zajistit práva k pozemkům jiných osob, budou s tím související náklady hrazeny vždy 
na základě dohody stran, a to v návaznosti na budoucí vlastnictví jednotlivých dílčích opatření, 
zákonné požadavky a pravidla pro poskytnutí dotace.   
 

2.4 Město Olomouc prohlašuje, že hodlá poskytnout pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
na pravém břehu Moravy v úseku mezi železničním a silničním mostem v šířce po zemní val 
a u čistírny odpadních vod, na kterých se v okamžiku podpisu tohoto memoranda nachází 
zahrádkářská kolonie. Strany se dohodly, že tyto pozemky budou k realizaci navrhovaných 
protipovodňových opatření poskytnuty pokud možno prosty všech práv třetích osob. Město 
Olomouc před předáním uvedených pozemků učiní kroky k získání veškerých nezbytných 
povolení a souhlasů od vlastníků staveb tak, aby v rámci přípravných prací Akce mohla být 
zahájena demolice těchto staveb, kterou zajistí Povodí v případě, pokud bude na ni poskytnuta 
dotace ze strany OPŽP či jiného subjektu.  

 
2.5 Případné zajištění povinné spoluúčasti příjemce dotace bude u každého dílčího opatření 

stranami dohodnuto dle specifik opatření, jeho budoucího vlastnictví a podmínek zvoleného 
dotačního titulu. 
 

2.6 Náklady, na které lze poskytnout dotaci (tzv. uznatelné náklady), budou uhrazeny z dotace 
OPŽP. V případě, že by dotace nebyla poskytnuta ve výši 100% uznatelných nákladů a byla ze 
strany OPŽP vyžadována spoluúčast, strany vstoupí v jednání, jehož výsledkem bude dohoda 
na úhradě této spoluúčasti. 
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2.7 Neuznatelné náklady jsou náklady, na které nebude poskytnuta dotace. Na základě 

předběžného dotazu Povodí na poskytovatele dotace jsou již známy stavební objekty, resp. 
jejich části, které nebudou dotací OPŽP pokryty, tento výčet však není definován výlučně. 
Povodí hodlá vynaložit veškeré možné úsilí pro získání maximálního pokrytí nákladů Akce 
z dotací OPŽP. Město Olomouc hodlá poskytnout dotaci na ty náklady, které nebudou pokryty 
dotačními prostředky poskytnutými OPŽP či jiným programem. Dotace města Olomouc bude 
řešena samostatnou smlouvou, jež podléhá opět schválení Zastupitelstvem města Olomouce. 
 

2.8 Strany berou na vědomí, že dle platných obecně závazných vyhlášek města Olomouce nevzniká 
Povodí v souvislosti s Akcí poplatková povinnost k místnímu poplatku. S ohledem na 
skutečnost, že Akce zlepší ochranu města Olomouce a jeho obyvatel, město Olomouc hodlá 
Povodí kompenzovat případný místní poplatek, který by byl v důsledku změny obecně 
závazných vyhlášek Povodí v souvislosti s Akcí vyměřen. 

 
 

III. 
Jednání stran 

 
3.1 Každá ze stran se zavazuje pověřit své odpovědné zástupce pro zajištění vzájemné komunikace 

a koordinaci příprav Akce. Z pověřených zástupců bude vytvořena pracovní skupina, která 
bude sloužit jako jednací a odborný orgán. Do pracovní skupiny mohou být přizváni též 
zástupci odborné veřejnosti (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a dotčených 
městských částí.  
 

3.2 Pracovní skupina bude projednávat zejména: 
a) harmonogram příprav, 
b) konkrétní technické řešení jednotlivých dílčích opatření a jejich případné změny, a to 

vč. projednání nezbytné smluvní úpravy, 
c) způsob informování a projednávání s veřejností, neziskovými organizacemi a dalšími 

dotčenými subjekty, 
d) další otázky související s přípravou Akce.  
 

3.3 Pracovní skupina může uplatňovat písemné připomínky v rámci vnitřního projednávání 
územně plánovací dokumentace a jejich změn dotýkajících se Akce.  
 

3.4 Strany hodlají vytvořit a provozovat internetové stránky, které budou sloužit k průběžnému 
informování veřejnosti. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti budou prováděny i veřejné 
prezentace a expozice.  
 

3.5 Strany předpokládají, že realizace Akce bude spolufinancována z OPŽP. Strany dále berou na 
vědomí, že s ohledem na skutečnost, že předchozí etapy protipovodňové ochrany města 
Olomouce byly spolufinancovány ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, může vzniknout 
nezbytná potřeba posouzení celé komplexní protipovodňové ochrany města Olomouce (a to 
včetně Akce) strategickým expertem. Stanovisko strategického experta však nemá vliv na 
poskytnutí prostředků z OPŽP. 

 
3.6 Strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech, které mají vliv na výši nákladů 

Akce, a dále o krocích činěných ve vztahu k Ministerstvu životního prostředí ČR (jako 
hlavnímu poskytovateli prostředků na realizaci Akce).  

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Toto memorandum upravuje obecné principy vzájemné spolupráce. Konkrétní práva  

či povinnosti stran budou upraveny dalšími smlouvami, které podléhají schválení v orgánech 
města Olomouce, a to dle postupu příprav Akce, především v návaznosti na zpracování 
projektové dokumentace. Tyto smlouvy budou upravovat zejména financování a investorství 
dílčích opatření, jejich vlastnický režim a podmínky údržby.  
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4.2 Strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv  
na postup příprav protipovodňových opatření. 

 
4.3 Strany berou na vědomí, že memorandum včetně všech dodatků může být poskytnuto žadateli 

v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
4.4 Memorandum je sepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá 

strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
4.5 Toto memorandum nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Strany tímto vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním memoranda v registru smluv a 
Povodí se zavazuje memorandum uveřejnit. 
 

 
Toto memorandum bylo schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce konaném dne 
14. 12. 2018 pod č. 14. 
 
 
 
V Olomouci dne 18. 12. 2018 
 
Za město Olomouc: 

V Brně dne 7. 1. 2019 
 
Za Povodí: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Statutární město Olomouc 

primátor 

 Povodí Moravy, s.p. 

generální ředitel 
 




