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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní
úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) dle § 172 odst. 1 správního řádu a § 115a vodního zákona zveřejňuje návrh opatření
obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodního zdroje – vrtu HV302 na pozemku parc.č. 1180/9 k.ú.
Horní Dunajovice dle § 30 vodního zákona.
MěÚ Znojmo OŽP vyzývá dotčené osoby, aby k následujícímu návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky.
K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu
písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou u MěÚ Znojmo OŽP podat v souladu s ustanovením §
172 odst. 5 správního řádu proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky a to ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Podklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HV302 na pozemku parc.č. 1180/9 k.ú.
Horní Dunajovice budou shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn. SMUZN 1029/2015
ŽP/Ax, nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do
14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní
úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) na návrh Obce Horní Dunajovice, Horní Dunajovice 102, 67134 Horní Dunajovice,
IČ 00292818, dle § 171 odst. 1 správního řádu a § 115a vodního zákona
a) Za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod - vrtu HV302 na
pozemku parc.č. 1180/9 k.ú. Horní Dunajovice v hydrogeologickém rajónu 6540 krystalinikum v povodí
Dyje, ID útvaru podzemní vody 65401krystalinikum v povodí Dyje – západní část

stanovuje
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dle § 30 odst.1 vodního zákona ochranná pásma v následujícím rozsahu:
1. Ochranné pásmo prvního stupně jako jedno souvislé území odpovídající pozemkům parc.č. 1180/10 a
2082/2 odděleným z pozemků parc.č. 1180/9 a 2082 geometrickým plánem č. 293-257/2013.
Ochranné pásmo je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 21.5 x 26.5 m s vrtem uprostřed.
2. Ochranné pásmo druhého stupně se nestanovuje.
Dle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví:
I. Technická opatření v ochranných pásmech – zajišťuje ten, kdo má povolení ze zdroje vodu odebírat:
- Povrch ochranného pásma prvního stupně bude urovnán, vyspádován směrem od vrtu k opocení a
trvale zatravněn. Tráva bude pravidelně sečena, posečená hmota bude z OP odstraněna, případné
náletové dřeviny budou trvale odstraňovány.
- Vstup do jímacího objektu bude trvale zabezpečen proti neoprávněné manipulaci vodárenským nebo
uzamykatelným poklopem
- ochranné pásmo prvního stupně bude v celém rozsahu oploceno, vstupní brána oplocení bude
uzamčena. Na vstupní bráně a na oplocení budou umístěny výstražné tabule obsahující následující
informace:
VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO 1.stupně
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.
II. Činnosti, které jsou v ochranném pásmu I. stupně zakázány:
- pěstování zahradních a polních plodin, chov a pastva zvířat
- poškozování vodárenských objektů včetně oplocení
- poškozování trvalých porostů a půdních vrstev
- manipulace se závadnými látkami, zejména: používání hnojiv a pesticidů, nakládání s ropnými látkami
(např. doplňování nádrží pohonných hmot strojů sloužících k udržování porostů apod.)
- skladování materiálu, odpadů, hnojiv a apod.
- hnojení s výjimkou hnojení vyzrálým kompostem při obnově travního porostu
- chemická ochrana rostlin
- provádění veškerých činností kromě údržby povrchu, porostů, objektů a zařízení nacházejících se v
ochranném pásmu a veškerých činností, které nesouvisí s jímáním, úpravou a dopravou vody
III. způsob omezení užívání pozemků ležících v ochranném pásmu 1. stupně:
pozemky v OP prvního stupně budou zatravněny a trvalé travní porosty 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
lipnice luční, kostřava luční a červená, psineček bílý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha říznačka a pod.,
zbývajících 15 % jsou trvalé jeteloviny jako např. jetel bílý a jetel plazivý.
V případě vymizení některého z druhů je možné provést jeho přisetí, pokud dojde k celkovému zplanění
porostu, 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 na seno, vždy však musí být
posečená hmota z území odklizena, aby zde nezahnívala a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením.
Dřeviny z náletu v OP I. st. budou odstraněny a tento stav udržován trvale

b) Dle § 30 odst.7 vodního zákona stanovuje následující výjimku za zákazu vstupu a vjezdu do ochranného
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pásma prvního stupně:
Vedle osob, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, mohou do ochranného pásma prvního stupně
vstupovat a v nezbytném rozsahu vjíždět zaměstnanci provozovatele vodovodu, osoby provádějící pro
provozovatele nebo vlastníka pracovní nebo kontrolní úkony na stavbách a zařízeních nacházejících se v OP
I. stupně. Takovéto osoby musí být prokazatelně seznámeny s existencí ochranného pásma, technickými
opatřeními a činnostmi v něm zakázanými.

Odůvodnění
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 20.3.2014 žádost Vodárenské akciové
společnosti, a.s., divize Znojmo, zastupující Obec Horní Dunajovice, ve věci stanovení ochranných pásem
vodního zdroje vodovodu pro veřejnou potřebu obce Horní Dunajovice - vrtu HV302 na pozemku parc.č.
1180/9 k.ú. Horní Dunajovice.
Žádost byla doložena podklady podle ustanovení § 11i vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu ve znění pozdějších předpisů a to:
- dodatek č. 5 ke smlouvě o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu a podnájmu vodovodů a kanalizací, o
správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací
- technická dokumentace změny ochranných pásem
- zákres OP v kopii katastrální mapy
- seznam nemovitostí, na kterých je navrhováno ochranné pásmo
- vyjádření Povodí Moravy, s.p. PM007574/2014-203/Kr z 13.3.2014
- rozhodnutí MěÚ Znojmo č.j. MUZN 107038/2009 z 21.12.2009
- geometrický plán č. 293-257/2013
Předmětný vodní zdroj - vrt HV302 na pozemku parc.č. 1180/9 k.ú. Horní Dunajovice má hloubku 76 m a je
vystrojený ocelovou zárubnicí. Vrt je využíván jako zdroj vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce Horní
Dunajovice.
Povolení k nakládání s vodami bylo uděleno rozhodnutím OKÚ Znojmo, odborem OVLHZ č.j. Vod
1235/235.0/88 ing. BR ze dne 11.8.1988 a změněno rozhodnutími MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN
36476/2007 z 24.4.2007 a č.j. MUZN 107038/2009 z 21.12.2009.
Rozsah ochranných pásem, technická opatření i výčet činností v OP zakázaných byl stanoven v souladu
s předloženou technickou dokumentací. Vzhledem k výsledkům analýzy rizik, vývoji vydatnosti zdroje a
kvality odebírané podzemní vody bylo navrženo pouze ochranné pásmo I. Stupně. Ochranné pásmo druhého
stupně nebylo navrhováno i s ohledem na skutečnost, že lokalita se dle nařízení vlády 262/2012 Sb. o
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu ve znění pozdějších předpisů nachází ve zranitelné oblasti.
Vodoprávní úřad projednal dne 30.1.2015 návrh opatření obecné povahy s MěÚ Znojmo OŽP, orgánem
ochrany přírody jako dotčeným orgánem dle zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.
Po projednání s dotčenými orgány vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy podle ustanovení
§ 172 odst. 1) správního řádu veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Horní Dunajovice po
dobu 15 dnů a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky.
Ochranné pásmo bude v souladu s § 20 vodního zákona vyznačeno v katastru nemovitostí.
Odůvodnění opatření obecné povahy bude případně doplněno o vypořádání připomínek a o rozhodnutí
o námitkách proti návrhu opatření obecné povahy, pokud budou ve stanovené lhůtě vzneseny.
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Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze, dle §173 odst.2) správního řádu, podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst.1 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

[ Otisk úředního razítka ]
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Ing. Jana STARÁ
pověřená vedením
odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Příloha pro Katastrální úřad Znojmo:
- Zákres ochranných pásem v kopii katastrální mapy
- geometrický plán č. 293-257/2013

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Tento návrh opatření obecné povahy obdrží:
za účelem vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
1. Obec Horní Dunajovice, IDDS: hiwa2c3
2. MěÚ Znojmo, odbor organizační
Na vědomí:
3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
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