MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/208513/2018/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/092108/2018/OZP

V Olomouci 31.08.2018

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
Telefon: 588488322
E-mail:
lenka.postolkova@olomouc.eu
„Drahanovice - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č. 1256/2
k.ú. Ludéřov“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní
zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního
řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci stanovení Ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc.č. část 1256/2 (dle záznamu podrobného měření změn č.
353-113/2017, katastrální území 631507|Ludéřov, obec 501751|Drahanovice, Olomoucký kraj, HGR
2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-12-01-0150-0-00|Zlatá stružka, orientační určení polohy
vodního zdroje (souřadnice X;Y: 1 122 468,22, 561 971,76).
Návrh podala u odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dne 13.04.2018 Obec Drahanovice,
IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO:
05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou (dále jen „navrhovatel“).
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172
správního řádu, současně vodoprávní úřad MMOl v souladu s ust. § 25 správního řádu oznamuje projednání
podkladů pro stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc.č. část
1256/2 (dle záznamu podrobného měření změn č. 353-113/2017, katastrální území 631507|Ludéřov, obec
501751|Drahanovice, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-12-01-01500-00|Zlatá stružka, orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice X;Y: 1 122 468,22, 561 971,76)
veřejnou vyhláškou.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Drahanovice - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú.
Ludéřov.
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 správního řádu na základě návrhu vlastníka vodního zdroje v k.ú. Ludéřov, tj.
navrhovatele, podaného dne 13.04.2018
I.

stanovuje

podle ustanovení § 30 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti

zdroje podzemní vody (HVD 3 - vrtané studny hloubky 80,0 m a průměru 160 mm)
ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Ludéřov
na části pozemku parc.č. část 1256/2 (dle záznamu podrobného měření změn č. 353-113/2017, katastrální
území 631507|Ludéřov, obec 501751|Drahanovice, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval severní část, č.h.p. 4-12-01-0150-0-00|Zlatá stružka, orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice
X;Y: 1 122 468,22, 561 971,76).
Hranice ochranného pásma odpovídají stávajícímu oplocení části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Ludéřov (viz.
záznam podrobného měření změn č. 353-113/2017), které navazuje na stávající oplocení vodárny, plocha
ochranného pásma činí 145 m2.
II.

stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona
A) ČINNOSTI poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního
zdroje, které NELZE v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Ludéřov provádět;
popřípadě způsob užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících a to v následujícím rozsahu:
 je zakázáno narušovat půdní kryt, provádět jakékoliv stavební a zemní práce s výjimkou těch, které
jsou nezbytné pro provedení potřebných úprav tohoto pásma (údržba objektu, oplocení apod.) a
které souvisí s vodárenským využitím,
 je zakázáno umisťování jakýchkoliv odpadů,
 je zakázáno provozování jakýchkoliv činností, při nichž je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy s látkami nebezpečnými pro vodu ve smyslu přílohy č. 1
k vodnímu zákonu,
 je zakázán vjezd mechanizačních prostředků s výjimkou těch, které jsou nutné k údržbě
provozovaného zařízení a k údržbě zatravněné plochy,
 v ochranném pásmu I. stupně nesmí probíhat zemědělská činnost,
 je zakázáno pasení zvířat a provádění jakékoliv těžební činnosti. Musí se zamezit přejezdům
techniky, která by ohrozila podzemní vody únikem pohonných hmot a olejů a rozrušila trvalý travní
porost,
 je zakázáno skladování průmyslových nebo statkových hnojiv ani ostatních chemických látek
používaných v zemědělské výrobě.
Zatravněná plocha pásma bude upravována sečením travní hmoty minimálně 4x ročně. Aplikaci hnojiv a
látek na ochranu rostlin nelze provádět. Pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je
možná pouze za podmínek, stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. o
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkovi vodního
zdroje bude umožněno využívání techniky pro sečení travní hmoty, která však musí být v takovém stavu, aby
nedošlo k úniku pohonných hmot při sečení na povrch terénu. V případě zarůstání OPVZ křovinami a
dřevinami je nutné jejich průběžné odstraňování.
B) TECHNICKÁ OPATŘENÍ, která je třeba v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje HVD 3 v
k.ú. Ludéřov provést
Uvnitř pásma podél plotu budou umístěny cedule s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje.
Nepovolaným vstup zakázán“, především jižně od vodního zdroje ze strany příjezdové cesty. Tabule budou
umístěny i na stávajícím oplocení okolo vodárny.
C) DOBA OMEZENÍ
Platnost stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroj HVD 3 v k.ú. Ludéřov se stanovuje na dobu
neurčitou.
Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí obdržel dne 13.04.2018 žádost Obce Drahanovice,
IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO:
05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou o stanovení ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje HVD 3 v k.ú Ludéřov, ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. Vodní zdroj neměl
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prozatím stanoveno žádné ochranné pásmo. Ochranné pásmo I. stupně pro tento vodní zdroj bude stanoveno
předmětným opatřením obecné povahy.
Dokumentaci na návrh ochranného pásma I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Ludéřov zpracoval
v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení
a změny ochranných pásem vodních zdrojů ALTEC International, s.r.o., Boženy Němcové 908/6, 769 01
Holešov, odpovědný řešitel RNDr. Zuzana Cahlíková (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie a geologické práce – sanace č. 1371/2001) v 08/2012 a to za účelem ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
Magistrát města Olomouce, odb. ŽP povolil odběr podzemní vody z předmětného vodního zdroje v I. části
výroku rozhodnutí č.j. SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016,
které nabylo právní moci dne 3.1.2017 (povolený odběr prům. 0,8 l/s, max 1,1 l/s, 1,375 tis. m3/měs, 22,0 tis.
m3/rok). V podmínce č. 6) tohoto rozhodnutí bylo Obec Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783
44 Náměšť na Hané uloženo požádat o stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje.
Vodním zdrojem je vrtaná studna o vnitřním průměru 160 mm s hloubkou 80 metrů (stavba byla povolena
v II. části výroku rozhodnutí MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. SSMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016, které nabylo právní moci dne 3.1.2017. Kolaudační souhlas vydal
MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/118671/2018/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/093169/2018/OZP dne 14.5.2018).
Voda ze studny slouží jako surová voda pro zásobování obce Drahanovice pitnou vodou.
Stanovením OPVZ I. stupně byl stanoven rozsah na části pozemku parc. č. 1256/2 v k.ú. Ludéřov, byly
stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ I. stupně provádět a stanovena technická opatření, které je třeba
v OPVZ provést – instalace cedulí „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup
zakázán“.
OPVZ I. stupně je navrženo v menším rozsahu než doporučuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky MŽP
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem jsou především majetkové poměry, kdy bylo
cílem vytyčit ochranné pásmo 1. stupně na pozemku parc. č. 1256/2 ve vlastnictví obce Drahanovice. Na
stejném pozemku leží i vodárna obce Drahanovice, do které je přiváděna voda z dalšího vrtu HL 1.
Severovýchodní hranice (oplocení) navrženého ochranného pásma I. stupně (3 m od vrtu) tak bude totožná
s oplocením v okolí vodárny. Oplocený pozemek vodárny je dobře udržovaný a zatravněný, tvoří tedy
přirozené pokračování (rozšíření) ochranného pásma I. stupně směrem na SV. Severní hranice ochranného
pásma I. stupně navržená ve vzdálenosti 2,6 m od vrtu je současně hranicí pozemku parc. č. 1256/2.
Sousední pozemek parc. č. 1256/153 k.ú. Ludéřov je již ve vlastnictví Zemědělského družstva Senice na
Hané. Vzhledem k mocné vrstvě jílu v nadloží drobových břidlic, která vytváří dostatečnou ochranu zvodně,
je vedení hranice ochranného pásma I. stupně po severní hranici pozemku parc. č. 1256/2 dostatečné.
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně nebude stanovováno.
Podle ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky MŽP 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a
zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, se ochranné
pásmo II. stupně nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma I. stupně v daných místních
podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
Důvodem nestanovení ochranného pásma II. stupně je skutečnost, že zdrojová oblast čerpané podzemní vody
se nachází v širším okolí vodního zdroje a není možné ji na základě dostupných informací přesněji
lokalizovat. Dalším důvodem je skutečnost:
- nad puklinovým kolektorem v drobových břidlicích, ze kterých je čerpána podzemní voda, leží cca 30 m
mocná vrstva hlín a jílů, které vytváří dostatečnou ochranu zvodně před znečištěním z povrchu,
- že vrtaná studna HVD 3 je hluboká 80,0 m a je konstruována tak, aby bylo možné čerpat podzemní vodu
hlubšího oběhu,
- kvalita vody je velmi dobrá a nedochází tedy k jejímu negativnímu ovlivnění z povrchu.
Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a
nákladů spojených s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů a to následujícím
způsobem, citujeme :
(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží
vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě
vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech
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oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství
odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými
vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou
oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u
vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.
Žadatel k návrhu OPVZ doložil:
- kopii katastrální mapy, výpis z KN
- záznam podrobného měření změn č. 353-113/2017
- zaměření skutečného provedení stavby (vrt včetně připojení, oplocení)
- návrh OPVZ I. stupně zpracovaný spol. ALTEC International, s.r.o., Boženy Němcové 908/6, 769 01
Holešov, odpovědný řešitel RNDr. Zuzana Cahlíková (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie a geologické práce – sanace č. 1371/2001) v 08/2012
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM-1599/2018/5203/Kr ze dne 11.5.2018.
Dále měl vodoprávní úřad k dispozici spisový materiál k vydání rozhodnutí Magistrátu města Olomouce,
odb. ŽP o povolení k odběru podzemní vody a povolení stavby vodního zdroje HVD 3, č.j.
SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016, kolaudace stavby, č.j.
SMOL/118671/2018/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/093169/2018/OZP dne 14.5.2018.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu (MMOl, odb. ŽP,
vodoprávní úřad) písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem
pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu (MMOl, odb. ŽP, vodoprávní úřad).
Vodoprávní úřad v daném případě usoudil, že nebudou dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy – OPVZ
I. stupně se nachází na pozemku zemědělského půdního fondu, ale orgán ochrany ZPF nemá připomínky
(bylo projednáno ústně dne 12.02.2018 s Ing. Kamilou Kolenyákovou – MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu
a zemědělství), nenachází se na pozemku určenému k plnění funkce lesa (PUPFL), není na pozemku
v ochranném pásmu lesa, nenachází se na něm ložiska nerostných surovin, nevznikají v něm žádné odpady,
není jím dotčena ochrana veřejného zdraví, nejsou dotčeny zájmy památkové péče, ani dopravy na
pozemních komunikacích, letecké, drážní a vodní, v OPVZ se nenachází žádné inženýrské sítě, stanovení
OPVZ nemá vliv na požární ochranu, proto vodoprávní úřad předložený návrh neprojednával s dotčenými
orgány.
Vzhledem k rozsahu OPVZ a k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území,
upouští od konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy (bude vedeno pouze písemně) a dává
tímto možnost uplatnit své připomínky (kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny) a námitky (vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podáním u
odb. ŽP MMOl učiněným do
30-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Patnáctým dnem po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce MMOl se písemnost považuje
za zveřejněnou.
S podklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje se lze seznámit vždy v úřední dny Po, St: 08:00
- 12:00, 13:00 - 17:00, Út, Čt: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 na Magistrátu města Olomouce, Odboru
životního prostředí, č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
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Nechá-li se některý z dotčených osob zastupovat, předloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu písemnou
plnou moc.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
MMOl žádá podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu Obec Drahanovice o vyvěšení celého tohoto
návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku obecního úřadu) po dobu stanovenou
zákonem (min. 15 dnů) a poté zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na MMOl. Po stejnou dobu bude návrh
vyvěšen na úřední desce MMOl. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za zveřejněnou.

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Příloha :
- situace širších vztahů s vyznačením OPVZ I. stupně
- záznam podrobného měření změn s vyznačením OPVZ I. stupně
Obdrží:
K vyvěšení :
- Úřední deska MMOl
- Úřední deska Obecní úřad Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané
navrhovatel
- Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o.,
Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- Úřad městyse Náměšť na Hané, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
- spis
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