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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Změna Ochranného pásma vodního zdroje Dolní Poříčí
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s
ustanovením § 171 až 174 správního řádu
Mění
podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Dolní Poříčí, v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a
Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 6560 Krystalinikum v povodí
Svratky, kraj Jihomoravský
ochranné pásmo vodního zdroje Dolní Poříčí takto:

Ochranné pásmo I. stupně
Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Nad statkem“ se stanovuje v rozsahu
zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 387, k.
ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou. Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou
stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 72 pro katastrální
území Dolní Poříčí nad Křetínkou.
Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Studny nad ČS“ se stanovuje v rozsahu
zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 120/3,
120/5 a 120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou - přesné hranice ochranného pásma
I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 74 pro
katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou – a na pozemcích parc. č. 962 a 963, k. ú.
Lazinov.
Rohy ochranného pásma budou osazeny sloupky s výstražnými tabulemi:
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V ochranném pásmu I. stupně je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být
ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou
negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či
havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.
V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:
1) Provádět nebo provozovat:
- Skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č.
185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení §
38 vodního zákona)
- Jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se
závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo
zvlášť nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
- Terénní úpravy (ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), které nesouvisí s provozováním jímacího území. I práce související
s provozováním jímacího území budou probíhat podle platných normativů ochrany
životního prostředí pro příslušnou činnost.
2) Vstupovat a vjíždět podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby,
které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem
povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
 Zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
 Osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele
vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod.,
související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu a za kontrolním
účelem. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a
podmínkám v něm.
 Osoby kontrolních orgánů
Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další
výjimky ze zákazu vstupu, resp. vjezdu.

Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:
1. Provozovatel vodovodu je povinen, obdobně jako to ukládá zákon vlastníkovi, pečovat o
jímací objekty, území jejich OP I. st. a provádět průběžně provozní údržbu.
2. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní
vody v rozsahu monitorovacího rozboru podle tabulky č. 3 s minimální četností podle
tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků
C10 – C40.

3. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č.
252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně 1x za 30 dní.

Ochranné pásmo II. stupně
Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na
pozemcích parc. č. st. 29, 107/1, 107/2, 107/3, 107/9, 107/10, 108/2, 120/4, 120/5, 120/9,
268, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 387, 394, 395, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, a na pozemcích parc. č. 637, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905,
906, 907, 953, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, k. ú. Lazinov. Přesné hranice
ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny Záznamy podrobného měření změn
z roku 2018 č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou a Záznam
podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.
Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými
tabulemi:

V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné
ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení
§ 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V ochranném pásmu II. stupně je nutné:
a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen
v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního
zdroje Dolní Poříčí
b) Nepovolovat vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod
(ustanovení § 38 vodního zákona)
c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvlášť nebezpečnými nebo
nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou
likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

f) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje
Dolní Poříčí jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých
nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se
nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního
zákona)
Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty a ornou půdu v navrhovaném ochranném
pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:
Pro trvalé travní porosty
 Pozemky, které mají v katastru nemovitostí uvedenu kulturu trvalého travního porostu,
musí být i v terénu takto obhospodařovány. Je zakázáno rozorání trvalého travního
porostu a jejich využívání jako orná půda. Výjimkou je obnova kulturního trvalého
travního porostu, která musí proběhnout v rámci jednoho vegetačního období (rozorání a
zasetí nového trvalého travního porostu), případně jako podsev do krycí plodiny a po její
sklizni v následujícím roce využívat opět jako trvalý travní porost.
 Pravidelná sklizeň trvalého travního porostu, pokud se jedná o louky (bez pastvy).
 V případě pastvin je třeba dbát, aby nebyl poškozován trvalý travní porost, zejména
vyšlapáváním v místech zvýšeného pohybu zvířat nebo vysokým zatížením počtem
zvířat.
 Pokud budou budovány pastevní areály, na území ochranného pásma II. stupně nebudou
umístěna příkrmiště, napajedla a salaše.
 V případě poškození trvalého travního porostu je nutná okamžitá obnova trvalého
zatravnění.
 Při likvidaci starého porostu není povolena desikace.
 Při obnově, pokud je to nutné, lze použít vyzrálá kompostovaná organická hnojiva.
 Na trvalém travním porostu nebude aplikována močůvka ani kejda hospodářských zvířat.
 Porost je možné přihnojovat průmyslovými hnojivy. Průmyslová hnojiva budou
aplikována v dělené dávce, vždy po jednotlivých sklizních k obnovení růstu porostu.
Pro ornou půdu
 Na svažitých pozemcích hrozí riziko vodní eroze a poškození porostů, proto je
doporučeno (nenařízeno) převedení do trvalého travního porostu, případně pěstování
pícnin na orné půdě.
 V rámci osevních postupů budou zařazovány plodiny dostatečně zapojující porost a
zabraňující erozi. Pokud budou pěstovány širokořádkové plodiny nebo bude pozemek po
zornění delší dobu bez porostu (dle osevního postupu), budou zařazovány strništní
směsky a meziplodiny k zabránění eroze.
 Pozemky lze hnojit vyzrálým nebo kompostovaným hnojem skotu, hnůj musí být ihned
rozmetán a zapraven do půdy. Na pozemcích nebudou skládky hnoje ani polní hnojiště.
 Na pozemky nebude aplikována kejda ani močůvka.
 Přihnojování průmyslovými hnojivy je možné, hnojení do zásoby není povoleno.
Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce v množství odpovídajícím
požadavku pěstované plodiny a zbytkovým živinám z předchozí sklizně.
 Chemická ochrana rostlin je povolena přípravky schválenými do ochranných pásem II.
stupně Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaného každoročně
Státní rostlinolékařskou správou.

Odůvodnění:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od "Svazku vodovodů a kanalizací"
měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952, který je zastoupen
Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842,
žádost o změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí.
Žádost byla doložena těmito doklady:
– Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí, který zpracoval
RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUQ, s.r.o., Blatného 1,616 00 Brno
– záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní
Poříčí nad Křetínkou a záznam podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální
území Lazinov
Dokumentace řeší rozsah ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí a návrh způsobu
činnosti a hospodaření na tomto území.
Vodní zdroj Dolní Poříčí je tvořený jímacím zářezem („Nad statkem“) a dvěma kopanými
studněmi a dvěma jímacími zářezy (Studny nad ČS). Původní Pásmo hygienické ochrany
bylo stanoveno rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství, dne
18. 6. 1984 pod č. j. VLHZ 836/82/84-Ry.
Popisné a technické údaje o vodním zdroji
Název - označení:
Dolní Poříčí
Číslo parcely:
138/2, k. ú Dolní Poříčí nad Křetínkou („Nad statkem“) a
120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a 370/8, k. ú. Lazinov (Studny nad ČS)
Hydrologické pořadí:
4 - 15 – 02 - 0320
Hydrogeologický rajon:
6560 Krystalinikum v povodí Svratky
Vlastník:
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Provozovatel:
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice
Přírodní podmínky a charakteristika území
Geomorfologické, hydrologické, klimatické
 po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě
Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina
a okrsku Ústecká brázda.
 nadmořská výška terénu v prostoru vodního zdroje se pohybuje kolem 395 m n.m., resp.
390 m n.m.
 hydrologicky je území zařazeno zařazena do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí
(3. řádu) 4-15-02 Svitava, dílčímu povodím (4. řádu) s názvem Křetínka s číslem
hydrologického pořadí 4-15-02-0320.
 posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4
Pedologické, geologické, hydrogeologické
 pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří kambické pararendziny

 po stránce hydrogeologické rajonizace ČR je předmětná lokalita situována v 6560
Krystalinikum v povodí Svratky
OP a ochranná území jiných zájmů podle zvláštních předpis
 jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a
přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují
Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje
 jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek
 vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických
srážek spadlých na okolních svazích Českotřebovské vrchoviny.
 kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a
činnost na okolních pozemcích
 zájmový prostor je odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče
nemohou vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
 v dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k
hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 v blízkosti kopané sběrné studny vodního zdroje Dolní Poříčí, Studny nad ČS se nachází
kopaná studna s jímacím zářezem individuálního zásobování obyvatelstva (9 rodinných
domů přilehlé části Křetína, Dolní Poříčí) podzemní vodou. Gravitační odběr z objektů
individuálního zásobování vodou neohrožuje vydatnost a jakost podzemní vody
využívaných jímacích objektů hromadného zásobování vodou.
 potenciálními bodovými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na travních
porostech, lesních pozemcích a orných půdách. Liniovými zdroji provoz na polních a
lesních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp.
uhlovodíky C10 až C40), plošnými zdroji činnost na zemědělsky využívaných pozemcích
(kontaminace především dusičnany).

Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a
středa 8:00 – 17:00 (v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice,
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, a to
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky.
V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Vodoprávní úřad tímto v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, nejpozději do 30
dnů ode dne jeho zveřejnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou
moc.

„otisk úředního razítka“
Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP
Město Boskovice, Obec Křetín a Obec Lazinov provedou zveřejnění tohoto dokumentu v
místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí
lhůty vodoprávnímu úřadu.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne : ......................................

Sejmuto dne : .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)

Příloha:
Zákres ochranného pásma
Obdrží:
1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
2. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; doručí se:
divize Boskovice, 17.listopadu 14, Boskovice
3. Obec Křetín, Křetín 100, 679 62
4. Obec Lazinov, Lazinov 121, 679 62 Křetín
Dotčené orgány:
1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

