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V Pohořelicích dne 26. dubna 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO 456 71 745
v zastoupení
Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, Divize Znojmo, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČ
49455842
podle ustanovení § 115a odst.2 vodního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu zveřejňuje návrh
opatření obecné povahy o změně
Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice
v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova
K návrhu opatření obecné povahy o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice
může, v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje
Loděnice přímo dotčeny, v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu, mohou podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Do podkladů, které jsou předmětem řízení, lze nahlédnout v kanceláři č. C238 MěÚ Pohořelice,
OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod, v ostatních pracovních dnech po
předchozí domluvě.
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Text návrhu opatření obecné povahy o stanovení změny Ochranného pásma I. stupně vodního
zdroje Loděnice:
Návrh opatření obecné povahy
o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO 456 71 745
mění
podle ustanovení § 30 odst.1 vodního zákona stanovené Ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje Loděnice v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova a obci
Jezeřany-Maršovice, k.ú. Jezeřany, č. hydrogeologického rajonu 2241 – neogenní sedimenty
Dyjskosvrateckého úvalu, č. útvaru podzemních vod 22410 Dyjskosvratecký úval, č. odběrného
místa 6213-686344-45671745-2/1.
Rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice:
jedná se nově o:
území č. 4: vrtaná studna L101, čtverec (výměra 400 m2, 20,0 x 20,0 m), geometrickým plánem
č. 373-706/2016 odděleny pozemky parc. č. 3257/6 a 3258/2, druh – ostatní plocha, k.ú.
Loděnice u Mor. Krumlova.
Území ochranného pásma I. stupně bude v terénu oploceno v celém rozsahu a na oplocení bude
označeno výstražnými tabulemi. Povrch území bude trvale zatravněn a trvalé travní porosty budou
obhospodařovány podle těchto zásad:
- V případě zakládání nebo obnovy trvalých travních porostů na urovnaný povrch, který může
být zúrodněn vyzrálým kompostem, se zaseje jetelotravní směska, ve které jsou zastoupeny
z 85 % travní druhy jako lipice luční, kostřava luční a červená, psineček bílý, ovsík
vyvýšený, psárka luční, srha říznačka apod., zbývajících 15 % jsou trvalé jeteloviny jako
např. jetel bílý a jetel plazivý. Takto založený porost vytváří svrchní i spodní patro,
odnožuje a je dostatečně zapojen a plní tak řádně ochrannou funkci proti erozi, tak
i vodoochrannou funkci.
- V případě vymizení některého z druhů je možné provést jeho přisetí, pokud dojde
k celkovému zplanění prostu, provádí se jeho obnova. Starý porost se mechanicky (nikoli
chemicky) likviduje např. rotavátorem nebo mělkou orbou a ihned po přípravě půdy se
zaseje nová jetelotravní směska. V tomto případě může dojít k vyhnojení pozemku vyzrálým
kompostem.
- Hnojení porostu se běžně nepoužívá, stejně jako chemická ochrana rostlin.
- Pastva dobytka se neprovozuje, sklizeň se provádí sečením na zeleno nebo seno, vždy však
musí být posečená hmota z území odklizena, aby zde nezahnívala a nedocházelo tak
k likvidaci porostu vyležením. Podstata ochranné funkce travního porostu spočívá v jeho
kulturnosti, dokonalém zapojení a vytrvalosti, čehož se dosáhne především pravidelnou péčí
– pravidelným sečením, likvidací plevelů a dřevin z náletu.
Podle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví:
1) činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního
zdroje, které nelze provádět v ochranném pásmu I. stupně;
- zákaz vstupu a vjezdu, to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat;
- zákaz pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat;
Č.j.: MUPO-13060/2017/ZP/TRR
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-

zákaz poškozování vodárenských objektů včetně oplocení, trvalých porostů a povrchové půdní
vrstvy;
zákaz provádění HG průzkumu, budování průzkumných nebo jímacích objektů a staveb, mimo
vodárenské zájmy vlastníka (provozovatele) vodárenské infrastruktury;
zákaz povolování dalších odběrů podzemních vod, mimo vodárenské zájmy vlastníka
(provozovatele) vodárenské infrastruktury;
zákaz provádění změny druhu pozemku z ostatní plochy na ornou půdu;
zákaz připustit výskyt bodových zdrojů ohrožení podzemních vod (nepovolených), jako jsou
smetiště a skládky odpadů, hnojiště a skládky hnojiv, u havarijních úniků závadných látek (např.
ze zemědělské techniky) jejich neohlášení a nezajištění bezpečné likvidace.

2) technická opatření v ochranném pásmu I. stupně
- provozovatel vodovodu je povinen pečovat o jímací objekt, o území jeho OP I. stupně
a provádět průběžně provozní údržbu a pečovat o trvalé vegetační porosty;
- vstup do jímacího objektu musí být trvale uzavřen vodárenským nebo uzamykatelným
poklopem;
- provozovatel vodovodu je povinen sledovat využívání vodního zdroje, zejména:
• množství odebírané vody každého vodního zdroje
• výšku hladiny podzemní vody v dosavadním režimu
• jakost jímané vody
- provozovatel vodovodu je povinen zřídit a udržovat výstražnou tabuli území ochranného pásma
I. stupně, která bude obsahovat tyto informace: Vodní zdroj, Ochranné pásmo I. stupně,
Nepovolaným vstup zakázán, provozovatel Vodárenská akciová společnost a.s.;
- provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanoveného OP a opatření v něm, především
terénními šetřeními se zaměřením na:
• bodové zdroje znečištění (např. nepovolené skládky, hnojiště, havarijní úniky, atd.),
• plošné zdroje znečištění (nerespektování zásad správné zemědělské praxe nebo režimu ve
zranitelných oblastech);
- provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanoveného OP a opatření v něm kontrolou
plnění podmínek opatření obecné povahy o stanovení OP.

Odůvodnění
Dne 27.01.2017 podaly Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO 456
71 745 v zastoupení Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, Divize Znojmo, Kotkova 20, 669 02
Znojmo, IČ 49455842 žádost o změnu ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice v kraji
Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11i vyhlášky, a to:
- 2 x technická dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů;
- informace o parcelách k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova, u
- přehled o jakosti surové vody z nového vrtu L101 z 09/2016;
- přehled o jakosti vody z vrtu;;
- kopie katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma vyznačenou
mapovou značkou;
- geometrický plán č. 373-706/2016 ze dne 21.12.2016;
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p. k navrženému rozsahu ochranného pásma ze
dne 19.1.2017, zn. PM002913/2017-203/Kr.
Vodoprávní úřad projednal podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu návrh změny ochranného
pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice s dotčeným orgánem MěÚ Pohořelice, odborem životního
prostředí, orgánem ochrany lesů v rámci vnitřního projednání na odboru. Orgán ochrany lesů neměl
k návrhu opatření obecné povahy námitek.
Č.j.: MUPO-13060/2017/ZP/TRR
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Ochranná pásma vodního zdroje Loděnice byla stanovena rozhodnutím Okresního národního
výboru ve Znojmě, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství jako „Pásma hygienické
ochrany vodních zdrojů veřejného vodovodu – Loděnice“ pod č.j. Vod. 145/235.1/83-Ž/1 ze dne
24.2.1983. Stavební povolení bylo vydáno rozhodnutím Okresního národního výboru ve Znojmě
č.j.Vod. 263/99 – Bí ze dne 22.2.1966. Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody ze zdrojů
pro veřejný vodovod bylo vydáno Okresním národním výborem ve Znojmě, odborem vodního
a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod. 1005/235.1/83-Ž ze dne 4.7.1983. Rozšíření
prameniště Loděnice bylo povoleno rozhodnutím Okresního národního výboru ve Znojmě, odboru
vodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č. j. Vod. 489/235.0/89-VH ze dne 17.4.2989
a kolaudačním rozhodnutím č.j. Vod. 754/235.0/92-St ze dne 2.1.1992 bylo povoleno užívání této
stavby. Rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod z rozšířeného prameniště a o změně
původního povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno pod č.j. Vod 1683,1812/2001-Kn dne
21.12.2001. Platnost povolení k odběru podzemních vod byla prodloužena rozhodnutím Městského
úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí pod č.j. ŽP 622-5/06/Sl ze dne 20.9.2006. Opatřením
obecné povahy ze dne 17.12.2012 pod č.j. MUPO 41339/2012 byla změněna ochranná pásma
I. a II. stupně vodního zdroje Loděnice. Rozhodnutím ze dne 8.3.2017 pod č.j. MUPO6797/2017/ZP/TRR byl změněn rozsah povolení k nakládání s podzemními vodami a stavebně
povolen hydrogeologický vrt L-101.
Podzemní vody z vodního zdroje Loděnice slouží pro zásobování pitnou vodou obyvatele obcí
Šumice, Loděnice, Kubšice, Jezeřany-Maršovice, Branišovice, Olbramovice v rámci skupinového
vodovodu Loděnice (3226 obyvatel). Tyto vodní zdroje jsou hodnoceny jako perspektivní
a nenahraditelné. Jsou zde vhodné místní poměry, stabilní vývoj vydatnosti zdrojů i kvality vody,
ovlivňované přírodními podmínkami a úprava surové vody je prováděna v horninovém prostředí.
Návrh změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice „Technická dokumentace
ochranných pásem vodních zdrojů“ vypracoval Ing. Jiří Novák, Vodárenská akciová společnost,
a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno v lednu 2017.
Ochranné pásmo I. stupně je stanoveno k ochraně vodního zdroje Loděnice v bezprostředním okolí
jímacího zařízení L-101.
Vodoprávní úřad při stanovení změny rozsahu ochranného pásma I. stupně a zákazů, povinností,
technických opatření a omezení užívání pozemků, postupoval v souladu s ustanovení § 30 vodního
zákona a vycházel z Technické dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů.
Vodoprávní úřad zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje Loděnice v kraji Jihomoravském, obci Loděnice, k.ú. Loděnice u Mor. Krumlova
podle ustanovení § 115a odst. 2 vodního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu.
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního
zákona a příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti
povodí Dyje a neshledal důvody bránící změnit rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje
Loděnice.
Do podkladů, které jsou předmětem řízení, lze nahlédnout v kanceláři č. C238 MěÚ Pohořelice,
OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod, v ostatních pracovních dnech po
předchozí domluvě.
Změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Loděnice bude, v souladu s § 20 vodního
zákona, vyznačena v katastru nemovitostí.
Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů a s ostatními připomínkami a námitkami bude, pokud
dojde v rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy k jejich podání, doplněno do
odůvodnění opatření obecné povahy.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze, v souladu s § 173 odst. 2) správního řádu, podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení,
podle § 174 odst. 2 správního řádu.
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnost patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Procházka
Vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy
- situace ochranného pásma I. stupně, území č. 4

Rozdělovník
Doručí se s žádostí o zveřejnění na úřední desce:
1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
2. Obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice
Doručí se do datové schránky:
3. Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
4. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 669 02 Znojmo
5. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Města Pohořelice a obce Loděnice.
Dnem zveřejnění je den doručení návrhu opatření obecné povahy, tj. 15. den po jeho vyvěšení
na úřední desce.
Potvrzení o zveřejnění provedou pouze město Pohořelice a obec Loděnice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby:
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