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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon),
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), a § 115 odst. 18 vodního zákona
stanovuje
A. v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje ST-1
umístěného na pozemku parc. č. 524/12 v k. ú. Vraclávek.
Ochranné pásmo I. stupně se dle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona stanovuje v rozsahu
současného oplocení vodního zdroje o rozměrech cca 20x20 m čtvercového tvaru.
Do ochranného pásma I. stupně je dle § 30 odst. 7 vodního zákona zakázán vstup a vjezd (to
neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat). V souladu
s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona je v ochranném pásmu I. stupně zakázáno:
 narušovat půdní kryt a provádět činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem
vodovodu nebo údržbou samotného ochranného pásma,
 uskladňovat látky a materiály ohrožujících jakost podzemní vody.
Dle § 5 odst. 2 vyhlášky 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží
a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, (dále jen vyhláška), bude
hranice ochranného pásma I. stupně vyznačena na viditelných místech tabulemi s nápisem
"ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje" a "nepovolaným vstup zakázán", přičemž
náklady spojené s technickými úpravami nesou dle § 30 odst. 12 vodního zákona ti, kteří
jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat.
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B. v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje H-2
umístěného na pozemku parc. č.585/4 v k. ú. Vraclávek.
Ochranné pásmo I. stupně se dle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona stanovuje v rozsahu
současného oplocení vodního zdroje o rozměrech cca 20x20 m čtvercového tvaru.
Do ochranného pásma I. stupně je dle § 30 odst. 7 vodního zákona zakázán vstup a vjezd (to
neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat). V souladu
s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona je v ochranném pásmu I. stupně zakázáno:
 narušovat půdní kryt a provádět činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem
vodovodu nebo údržbou samotného ochranného pásma,
 uskladňovat látky a materiály ohrožujících jakost podzemní vody.
Dle § 5 odst. 2 vyhlášky 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží
a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, (dále jen vyhláška), bude
hranice ochranného pásma I. stupně vyznačena na viditelných místech tabulemi s nápisem
"ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje" a "nepovolaným vstup zakázán", přičemž
náklady spojené s technickými úpravami nesou dle § 30 odst. 12 vodního zákona ti, kteří
jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat.
C. v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje
ST-1 umístěného na pozemku parc. č. 524/12 v k. ú. Vraclávek a vodního zdroje H-2
umístěného na pozemku parc. č.585/4 v k. ú. Vraclávek.
Ochranné pásmo II. stupně se dle § 30 odst. 5 vodního zákona stanovuje v rozsahu pozemků
parc. č. 585/5, 585/4, 565 a částí pozemků parc. č. 972/1, 524/12 a 524/10 v k. ú.
Vraclávek a to dle přiložené geodetické dokumentace s vytyčením lomových bodů
ochranného pásma o celkové ploše 0,13 km2.
V souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona je v ochranném pásmu II. stupně
zakázáno:
 provádět zásahy do horninového prostředí hlubší než 2 m, nebo zásahy do menší
hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 50 m2
po dobu delší než 30 dnů,
 provádět výstavbu objektů nebo zařízení,
 provozování činností, při kterých je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo
zdravotní nezávadnost vod,
 manipulovat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod,
 pást skot v počtu větším než 30 ks/ha na jednotlivých pozemcích.
Dle § 5 odst. 2 vyhlášky 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží
a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, (dále jen vyhláška), bude
hranice ochranného pásma II. stupně vyznačena v místech křížení hranice ochranného
pásma s komunikacemi tabulemi s nápisem "ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje",
přičemž náklady spojené s technickými úpravami nesou dle § 30 odst. 12 vodního zákona ti,
kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat.

Bankovní spojení: Komerční banka Krnov
č.ú. 728771/0100

IČ: 00296139
Tel.: 554 697 111

epodatelna@mukrnov.cz
www.krnov.cz

strana 3/5 opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje č. j. Mukrn/201244460/ZP/OH/Mn/5

Údaje o místu předmětu opatření:
Název vodního díla:
Identifikátor kraje:
Název kraje:
Identifikátor obce:
Název obce:
Identifikátor katastrálního území:
Název katastrálního území:
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:
Hydrogeologický rajon:
Přímé určení polohy ST-1 (souřadnice X, Y):
Přímé určení polohy H-2 (souřadnice X, Y):
Výškopisné údaje (m n. m.):

ST-1 a H-2
132
Moravskoslezský kraj
597392
Hošťálkovy
646121
Vraclávek
585/5, 585/4, 565, 972/1, 524/12 a 524/10
2-02-01-051/1
6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry
X: -518683, Y: -1066008
X: -518739, Y: -1065788
520 m n. m.

Odůvodnění
Dne 29. října 2012 podala právnická osoba Obec Hošťálkovy, se sídlem Hošťálkovy 77,
793 81 Hošťálkovy, IČ 00296031, jakožto provozovatel veřejného vodovodu obce
Hošťálkovy s vodními zdroji ST-1 a H-2, která má rovněž právo z těchto zdrojů odebírat,
návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů ST-1 a H-2. Návrh byl doložen
podkladovou dokumentací včetně geodetické dokumentace staveb vodních zdrojů
a vytyčení lomových bodů ochranného pásma II. stupně vodního zdroje.
Jelikož se jedná o vodní zdroje s průměrným odběrem více než 10 000 m3/rok a žadatel
současně požadoval zrušit stávající rozsáhlá ochranná pásma, která byla stanovena i pro jiné
vodní zdroje, které už v současnosti využívány nejsou, je tento návrh oprávněný
a vodoprávní úřad přistoupil v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ke stanovení
ochranných pásem vodních zdrojů tímto opatřením obecné povahy. Stávající ochranná
pásma budou zrušeny v samostatném vodoprávním řízení.
Při stanovování těchto ochranných pásem vycházel vodoprávní úřad z podkladové
dokumentace z října 2012, zpracované fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Ing. Eliškou
Škařupovou, místem podnikání Razová 285, 792 01 Razová, IČ 76011194. V této
dokumentaci jsou zpracovány jednotlivé návrhy na omezení hospodářských činností
v ochranném pásmu I. a II. stupně, včetně udělování výjimek z těchto zákazů. Vodoprávní
úřad tyto návrhy zvážil a vyjma některých je uvedl do tohoto opatření. Není zde uveden
výslovný zákaz likvidace přečištěných odpadních vod zasakováním, jelikož v navrhovaných
ochranných pásmech v současnosti neexistují takové stavby nebo zařízení, ze kterých by
bylo možno vypouštět odpadní vody a nová výstavba není v ochranných pásmech povolena.
Případná manipulace s přečištěnými odpadními vodami je obsažena v zákazu manipulace
s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Dále byl vypuštěn návrh
na nepovolení zařízení na krmení zvěře v bezprostřední blízkosti ochranného pásma I.
stupně, jelikož v ochranných pásmech je zakázána jakákoliv výstavba.
Současně také vodoprávní úřad posuzoval možnost udělování výjimek z těchto zákazů
v ochranném pásmu II. stupně na základě kladných, případně podmíněně kladných
hydrogeologických posouzení tak, jak je uvedeno v podkladové dokumentaci. Vodní zákon
povolování výjimek ovšem neumožňuje a vzhledem k faktu, že se ochranné pásmo II. stupně
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nenachází v zastavěném, popř. zastavitelném území, kde by tímto opatřením zakázané
činnosti významně omezovaly hospodaření v ochranném pásmu II. stupně a dále z důvodu,
že stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem, vodoprávní úřad upustil
od udělování jakýchkoliv výjimek.
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení výše uvedených ochranných pásem byl
vydán dne 02. října 2013 a v souladu s § 25 správního řádu byl vyvěšen na úřední desce
Města Krnova a Obce Hošťálkovy. Dotčené osoby byly současně v souladu s § 172 odst. 1
správního řádu vyzvány k podání připomínek nebo námitek a to dle § 172 odst. 5 správního
řádu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
Jelikož žádná z dotčených osob nepodala k návrhu opatření obecné povahy ve stanovené
lhůtě písemné odůvodněné námitky, vydává vodoprávní úřad toto opatření obecné povahy,
proti kterému nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Suchý
vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství

Přílohy:
Geometrická dokumentace ochranného pásma I. stupně vodního zdroje ST-1
Geometrická dokumentace ochranného pásma I. stupně vodního zdroje H-2
Geometrická dokumentace ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů ST-1 a H-2
Rozdělovník:
Městský úřad Krnov, odbor sociální, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Obecní úřad Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 793 81 Hošťálkovy
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Den vyvěšení: ……………………………………………………

Den sejmutí: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující
vyvěšení
Razítko

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí
Razítko
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