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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a § 10
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a
místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu, zahájil dne 4. 6. 2021 řízení o návrhu
opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a §§ 171-174 správního
řádu, ve věci stanovení ochranného pásma podzemního zdroje vod:
Jímací území Prostějovičky
Ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně
Ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně
na základě návrhu, který podala
Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov
(dále jen "navrhovatel").
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o opatření obecné povahy, a to stanovení ochranného
pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Jímací území Prostějovičky“, podle § 30 odst. 1 vodního
zákona.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Identifikátor katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Hydrogeologický rajon
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Olomoucký kraj
Prostějovičky
Prostějovičky
733709
parc.č. 48/3, 214/1, 490, 492, 498,/1,
498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 501/1, 501/2,
503, 505/1, 505/2, 506/1, 507, 210/3,
510/4, 516/7, 533/2, 533/6, 550/5, 564/1,
571/4 a parc. č. st. 77, st. 236 v
katastrálním území Prostějovičky
6620 – Kulm Drahanské vrchoviny
4-12-01-0431-0-00
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v tomto rozsahu:
Předložený návrh řeší stanovení ochranného pásma vodního zdroje (dále jen „OPVZ“) pro
„Jímací území Prostějovičky“. Je navrženo OPVZ I. stupně v bezprostředním okolí vodního zdroje
vrtu „HV-2“ na pozemku parc. č. 516/7 v katastrálním území Prostějovičky a ochranné pásmo II.
stupně, v rozsahu dle Přílohy 1 a geometrického plánu č. 326-799/2021. Podkladem pro návrh
ochranného pásma je „Podkladová zpráva pro stanovení OPVZ I. a OPVZ II. stupně vodního
zdroje využívaného vrtem HV-2“. OPVZ jsou stanovena za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva.
Ochranné pásmo I. stupně:
OP I. stupně je navrženo jako souvislé území čtverce 10 x10 m se středem v místě vrtu HV-2 na
pozemku parc. č. 516/7 v k. ú. Prostějovičky, dle geometrického plánu č. 326-799/2021.
Podmínky ochrany OP I. stupně:
 Shora navrhovaný prostor OPVZ bude zatravněn a trvale udržován (údržba zeleně kosením,
odstraňování náletových dřevin, odstraňování naplavenin).
 Uvedený prostor bude oplocen a opatřen uzamykatelným vchodem. Oplocení musí byt
vybaveno výstražnými tabulemi s nápisem „OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I.
STUPNĚ - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN".
 Do OPVZ mohou mít přístup a manipulaci s technologií pro jímání vody mohou provádět
pouze pracovníci provozovatele vodárenského zařízení, ostatní pouze na základě výjimky
povolení ke vstupu.
 V OPVZ mohou být prováděny pouze činnosti, související s provozem a údržbou vodního díla.
 Pozemek v OPVZ nelze použít k pěstování zemědělských plodin a k chovu zvířat.
 Je vyloučeno použití, manipulace a skladování přípravků a látek ohrožujících jakost nebo
zdravotní nezávadnost vody; výslovně je zakázáno použití hnojiv v jakékoliv formě a
veškerých přípravků na ochranu či hubení rostlin, dále použití trhavin a jakýchkoliv toxických
látek.
 Je zakázáno zřizování skládek odpadu jakéhokoliv druhu.
 Je zakázáno provádět zemní práce narušující krycí vrstvy zemního profilu, s výjimkou oprav
jímacího zařízení.
 Je zakázáno zřizovat stavby, které nemají souvislost s provozem vodovodu nebo údržbou
daného OPVZ.
 Stav OPVZ a provoz vlastního vodního zdroje musí pravidelně kontrolován. Na základě
aktuálních indicií vyplývajících z pravidelné kontroly musí provozovatel vždy bezprostředně
podniknout příslušné úkony k vyloučení veškerých akutních negativních ovlivnění nebo
ohrožení vodního zdroje.
Ochranné pásmo II. stupně:
OPVZ II. stupně je navrženo jako souvislé území na pozemcích parc. č. 48/3, 214/1, 490, 492,
498,/1, 498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 501/1, 501/2, 503, 505/1, 505/2, 506/1, 507, 210/3, 510/4,
516/7, 533/2, 533/6, 550/5, 564/1, 571/4 a parc. č. st. 77, st. 236 v katastrálním území
Prostějovičky, v rozsahu dle Přílohy 1 a geometrickým plánem č. 326-799/2021. Do OPVZ II.
stupně bude zahrnut také jímací vrt HV-1 na pozemku parc.č.48/3 k. ú. Prostějovičky a jeho
stávající OPVZ I. stupně (stanovené opatřením obecné povahy pod zn. OŽP 969/2018).
Podmínky ochrany OP II. stupně:
 Jakékoliv zásahy do horninového prostředí hlubší než 3 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba
zemin a hornin apod.) nebo takové zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně
odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1000 m po dobu delší než 30 dnů, jsou
možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie,
pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a
majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení.
 Je zakázáno nové zřizování staveb či zařízení s potřebou nového jímání podzemní vody z
území OPVZ II. stupně v množství > 20 000 m3.rok'1.
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 Budování vrtů pro tepelná čerpadla je zakázáno. Plošné kolektory nejsou tímto opatřením
dotčeny v případě, že jejich negativní vliv bude vyloučen vyjádřením osoby s odbornou
způsobilostí v obom hydrogeologie.
 Je zakázána výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvlášť
nebezpečnými ve smyslu přílohy č. l k zákonu č. 254/2001 Sb.
 Je zakázáno budování skládek odpadů všech skupin, polních skládek siláže a hnoje.
 Je zakázána výstavba bioplynových stanic.
 Výstavba nových obytných objektů a nevýrobních objektů služeb či zařízení je možná pouze
na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude
prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti
vod, a pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod.
• Zemědělské obhospodařování pozemků, aplikace a skladování hnojiv, statkových hnojiv a
provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003
Sb, tj. na plochu OPVZ II. stupně bude pohlíženo jako na zranitelnou oblast.
 Nelze realizovat novou výstavbu velkokapacitních objektů živočišné výroby.
 Aplikace přípravků na ochranu rostlin může byt prováděna pouze v případě, že tyto jsou v
souladu s aktuálním seznamem UKZUZ (Sekce zemědělských vstupů, Odbor přípravků na
ochranu rostlin) pro použití v OPVZ II. stupně.
 Je zakázána chemická údržba sjízdnosti komunikací, je možno používat pouze inertní
posypové materiály bez přítomnosti vodou vyluhovatelných složek.
 Je zakázána likvidace odpadních vod i přečištěných vypouštěním do vod povrchových nebo
zasakováním přes půdní vrstvy do vod podzemních.
 Unik jakýchkoliv látek, které mohou ohrozit jakost či zdravotní nezávadnost vod nebo způsobit
kontaminaci horninového prostředí musí být oznámen vodoprávnímu úřadu, provozovateli
vodního zdroje a Hasičskému záchrannému sboru. Ke zneškodnění havárie musí být použit
pevný sorbent, je zakázáno používat odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo
biodegradanty.
Ke stavbám, zařízením nebo činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů, k nimž není třeba
povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba v souladu s
§ 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona souhlas vodoprávního úřadu.
Nové vyhlášení ochranných pásem vodního „Jímacího území Prostějovičky“ nepřinese majitelům
pozemků žádná významná omezení. Pokud by došlo prokazatelně k omezení užívání pozemků a
staveb, náleží vlastníkům, nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada.
Stanovení ochranných pásem je založeno na dodržování obecně platných předpisů. Stanovení
ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem doručí správní orgán
veřejnou vyhláškou, která se vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Prostějova a dále na
úřední desce obce Prostějovičky.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení ochranných pásem I. a II. stupně podzemních zdrojů vod
v obci Prostějovičky podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky a dotčené
orgány svá stanoviska, a to doručením na Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí,
ve lhůtě

do 30-ti dnů ode dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením
§ 172 odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu. Zmeškání úkonu
nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu prominout.
Veškerá dokumentace včetně rozsahu ochranných pásem je k nahlédnutí na odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova, kancelář č.243, ve stanovené úřední hodiny nebo na
základě telefonické domluvy.

Č.j. PVMU

45681/2022 40

str. 4

Poučení :
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
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 výše stanovené lhůtě. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Oprávněné úřední osoby:
Pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení opatření obecné povahy a pro
podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru
životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk razítka
Mgr. Adéla Skoupilová v.r.
referent odboru životního prostředí
Přílohy:
Příloha 1 – mapa katastrální situace 1:1 500 (na str. 6)
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů na
úředních deskách Magistrátu města Prostějova a obce Prostějovičky. Písemnost musí být
vyvěšena i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň žádáme o navrácení oznámení po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí zástupci odboru
životního prostředí Magistrátu města Prostějova.
Vyplní Magistrá města Prostějova, Obecní úřad Prostějovičky:
Vyvěšeno dne:………………….

Sejmuto dne:………………….

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přístup:………………

Razítko, datum a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
a) účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i
b) účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu):
2. doručováno veřejnou vyhláškou
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c) dotčené orgány:
3. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení
územního plánování
4. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
5. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
6. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny
7. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
10. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, IDDS: hjyaavk
d) ostatní:
11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
12. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z
13. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i – vývěska
14. Magistrát města Prostějova - vývěska
15. A/A
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