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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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 Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO 49455168
podle ustanovení § 115a odst. 2 vodního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu zveřejňuje návrh
opatření obecné povahy o změně podmínky č. 5 v rozhodnutí o povolení změny Ochranného
pásma vodního zdroje Nová Ves bývalého OÚ Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne
01.07.2022, v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic.
K návrhu opatření obecné povahy o změně podmínky 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 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 po předchozí telefonické domluvě.

Text návrhu opatření obecné povahy o stanovení změny podmínky č. 5:
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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 Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO 49455168
I.
mění
podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona podmínku č. 5. z rozhodnutí bývalého OÚ Břeclav,
RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022 o povolení změny Ochranného pásma
vodního zdroje Nová Ves v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic,
č. hydrogeologického rajonu 164 – Kvartér Jihlavy, souřadnice X,Y 1 187 065, 606 252, vodní tok
Mlýnský náhon Cvrčovice (IDVT 10100829), IČME 6213-705667-49455168-2/1, identifikační
č. odběru 510413.
Nově bude podmínka č. 5 znít:
Po obvodu ochranného pásma I. stupně musí být trvale udržováno označení ochranného pásma I.
stupně s výstražnými tabulemi. Přístupová cesta bude opatřena uzamykatelnou bránou. Uvnitř
ochranného pásma bude trvale udržováno funkční oplocení jednotlivých jímacích vrtů o velikosti
10 x 10 m a oplocení čerpací stanice 32 x 36 m s uzamykatelnými bránami.
Ostatní podmínky z rozhodnutí č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi zůstávají v platnosti.
Odůvodnění
Dne 22.12.2021 podala Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 23, 690 11 Břeclav,
IČO 49455168 žádost o revizi podmínky č. 5. v rozhodnutí bývalého OÚ Břeclav, RŽP pod č. j. vod.
1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022 o povolení změny Ochranného pásma vodního zdroje Nová
Ves, v kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k. ú. Nová Ves u Pohořelic.
K projednávané záležitosti jsou shromážděny tyto dokumenty a podklady:
- dokumentace pro vydání společného povolení, VZ Nová Ves – oplocení ČS a jímacích vrtů, Ing.
Jiří Třináctý DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 1004184;
- Hydrologické vyjádření k výstavbě oplocení jednotlivých jímacích objektů a ČS Nová Ves –
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, zn. 3307/21-Vy-04 z 21.02.2022;
- kopie rozhodnutí o povolení změny Ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves bývalého OÚ
Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022;
- Povodí Moravy, s. p. - stanovisko správce povodí zn. PM-9471/2022/5203/Čer z 03.03.2022.
- kopie rozhodnutí bývalého ONV Břeclav, OVLHZ pod č. j. vod. 904/84-235/Ha ze dne
01.06.1984 o stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves;
- stanovisko dotčeného orgánu KHS Jmk se sídlem v Brně, č. J. KHSJM 6906/2022/BO/HOK
z 28.03.2022.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad projednal předmětný návrh
opatření obecné povahy s dotčenými orgány přípisem č. j. MUPO-11679/2022/ZP/VOL
z 15.03.2022. Dotčené orgány ke změně podmínky č. 5 nemají námitek ani připomínek.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že se nejedná o změnu rozsahu ochranného pásma I. stupně, ani
o změnu způsobu užívání pozemků v ochranném pásma I. stupně. Jedná se pouze o změnu
způsobu značení hranice ochranného pásma I. stupně v terénu. Vzhledem k jeho velkému
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půdorysnému rozsahu je nově stanoveno oplocení jednotlivých jímacích vrtů (HV-8 a HV-12, HV12A, HV-20, HV-11, HV-501A, HV-21, HV-14) a čerpací stanice Nová Ves. Oplocení bude provedeno
z 2,0 m vysokého lesnického pletiva se sloupky s bet. patkami a vstupními uzamykatelnými
bránami. Oplocení čerpací stanice bude mít nad pletivem osazen žiletkový ostnatý drát.
Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými
orgány vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky do 30
dnů od oznámení této písemnosti na adresu zdejšího vodoprávního úřadu.
Ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves bylo stanoveno rozhodnutím bývalého ONV Břeclav,
OVLHZ po d č. j. vod. 904/84-235/Ha ze dne 01.06.1984 a změněno rozhodnutím bývalého OÚ
Břeclav, RŽP pod č. j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne 01.07.2022, které nabylo právní moci (NPM)
dne 20.08.2002 a dále změněno rozhodnutím MěÚ Pohořelice, OŽP č. j. vod. 398/03-231.2/Sl ze
dne 09.10.2003. Dále bylo vydáno rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby
vodohospodářského díla „Nová Ves - rozšíření a intenzifikace jímacího území“ OkÚ Břeclav, RŽP
č. j. vod. 3303-231.2/Bi z 16.11.1998 (NPM 11.12.1998); rozhodnutí o povolení užívání stavby
„Nová Ves - rozšíření a intenzifikace jímacího území“ OkÚ Břeclav, RŽP č. j. vod. 2517/00-231.2/Bi
ze dne 28.08.2000 (NPM 23.09.2000); rozhodnutí o změně povolení k nakládání s vodami „Vodní
zdroj Nová Ves“ OkÚ Břeclav, RŽP č. j. vod. 1176/1/02-231.2/Bi ze dne 17.07.2002; rozhodnutí
o změně nakládání „Vodní zdroj Nová Ves“ MěÚ Pohořelice, OŽP č. j. vod. 135/04-231.2/Sl ze dne
02.03.2004; rozhodnutí o povolení k nakládání a povolení stavby „Rozšíření vodního zdroje Nová
Ves“ MUPOD18598/2011 ze dne 06.05.2011; rozhodnutí o povolení k nakládání a změna stavby
před dokončením „Rozšíření vodního zdroje Nová Ves“ č. j. MUPO 04599/2014 ze dne 20.02.2014.
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.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Přílohy: situační výkres širších vztahů 1:5000
Rozdělovník:
Na vědomí:
1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
2. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
3. Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno, DS: jaaai36
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
4. Městský úřad Pohořelice
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý
den je posledním dnem oznámení.
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