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V Pohořelicích 24. února 2021
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
Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 691 23 Pohořelice, IČ 485 33 173
v zastoupení
RENVODIN-ŠAFŘÍK, spol. s r.o., U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče, IČ 268 96 982
podle ustanovení § 115a vodního zákona a § 172 správního řádu zveřejňuje návrh opatření obecné
povahy o změně
Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice vrtaná studna na parc.č. 5254
v kraji Jihomoravském, k.ú. Cvrčovice,
Ve smyslu § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu písemné.
K návrhu opatření obecné povahy o změně Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice
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
Cvrčovice 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.

Text návrhu opatření obecné povahy o stanovení změny Ochranného pásma I. stupně vodního
zdroje Loděnice:
Návrh opatření obecné povahy
o změně Ochran. pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice vrtaná studna na parc.č. 5254
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 společnosti
Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 691 23 Pohořelice, IČ 485 33 173
mění
podle ustanovení § 30 odst.1 vodního zákona stanovené Ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje Cvrčovice vrtaná studna na parc.č. 5254 v kraji Jihomoravském, obci Cvrčovice, k.ú.
Cvrčovice, č. hydrogeologického rajonu 2241 – neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu,
č. útvaru podzemních vod 22410 Dyjskosvratecký úval, ČHP 4-16-04-0010..
Rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice vrtaná studna na parc.č. 5254:
jedná se nově o:
čtverec (výměra 100 m2, 10,0 x 10,0 m) kolem kopané studny (orientační souřadnice
X = 1 182 379,59, Y = 607 613,40) na pozemku parc. č. 5254, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.
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:
- Hnojení porostu se běžně nepoužívá, stejně jako chemická ochrana rostlin.
- 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;
- 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.
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2)
technická opatření v ochranném pásmu I. stupně
- provozovatel vodního zdroje 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 vodního zdroje je povinen sledovat využívání vodního zdroje, zejména:
 od r. 2022 měřit množství odebírané vody z vodního zdroje a předávat výsledky správci
povodí prostřednictvím systému ISPOP
 výšku hladiny podzemní vody v dosavadním režimu
 jakost jímané vody
- provozovatel vodního zdroje 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 vodního zdroje 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 vodního zdroje bude ověřovat účinnost stanoveného OP a opatření v něm
kontrolou plnění podmínek opatření obecné povahy o stanovení OP.
Odůvodnění
Dne 15.12.2021 podal Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 691 23 Pohořelice, IČ 485
33 173 v zastoupení RENVODIN-ŠAFŘÍK, spol. s r.o., U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče,
IČ 268 96 982 žádost o změnu Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice vrtaná
studna na parc.č. 5254 v kraji Jihomoravském, k.ú. Cvrčovice,
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11i vyhlášky, a to:
- Návrh Ochranného pásma I. stupně pro vodní zdroj ve Cvrčovicích
- informace o parcele – zajistil speciální stavební úřad
- geometrický plán č.492-12/2021
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p. k navrženému rozsahu ochranného pásma ze
dne 29.01.2021, zn. PM-1977/2021/5203/Kr.
Ochranné pásmo vodního zdroje bylo uvedeno v rozhodnutí odboru výstavby a vodního
ospodářství ONV Břeclav č.j. Výst./Vo 1973/62, 1229/62 ze dne 11.5.1962 o povolení zvláštního
používání vody k provedení vodovodu pro hospodářské středisko Státního statku Cvrčovice jako
předmět zadaného opatření a v Rozhodnutí o schválení stavby a uvedení do trvalého provozu pod
č.j. Vodd.7869/70-405/Ci ze dne 29.10.1970 – jako předmět nesplněné podmínky - oplocení OPVZ.
Konkrétní doklad o Rozhodnutí o OPVZ zřejmě vydán nebyl, není nikde zmíněno jeho č.j..
S podzemními vodami z vodního zdroje je nakládáno dle Rozhodnutí č.j. MUPOD16095/2009 ze
dne 20.08.2009 změněného rozhodnutím č.j. MUPO-1530/2020/ZP/TRR ze dne 13. ledna 2020.
Podzemní vody z uvedeného vodního zdroje slouží pro zásobování živočišné farmy ve Cvrčovicích..
Vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy o změně ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje Cvrčovice v kraji Jihomoravském, obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice podle ustanovení
§ 115a vodního zákona a § 172 správního řádu veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-7297/2021/ZP/TRR
dne 24. února 2021. Ve smyslu § 172 odst. 3 správního řádu bylo řízení o návrhu písemné.
Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního
zákona a příslušných prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a shledal, že uvedený záměr je možný, protože lze
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předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu
útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Do podkladů, které jsou předmětem řízení, lze nahlédnout v kanceláři č. C238 MěÚ Pohořelice,
OŽP.
Změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Cvrčovice 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.
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.

Ing. Václav Procházka
Vedoucí odboru životního prostředí
Přílohy
- situace ochranného pásma I. stupně
Rozdělovník:
Doručí se s žádostí o zveřejnění na úřední desce:
1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
2. Obec Cvrčovice, Cvrčovice 74, 69123 Cvrčovice
Doručí se do datové schránky:
3. Statek Pohořelice, s.r.o. v zastoupení:
4. Renvodin – Šafařík, spol. s r.o., U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče
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 Cvrčovice.
Potvrzení o zveřejnění provedou pouze město Pohořelice a obec Cvrčovice.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
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