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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HO-3-17 na pozemku p.č. 274/7 a vodního
zdroje HO-4-17 na pozemku p.č. 274/328 v k.ú. Hostěnice
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s
ustanovením § 171 správního řádu,
na návrh obce Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá, IČO 00488151
1. stanovuje
ve smyslu ustanovení § 30 odst. 3 vodního zákona pro vodní zdroj HO-3-17 a HO-4-17 v
obci Hostěnice ochranná pásma I. stupně takto:
vodní zdroj HO-3-17 - ochranné pásmo I. stupně, část pozemku p.č. 274/7, vzdálenost 5 m
od zdroje o rozměrech OP I. stupně 10 x 10 m.
vodní zdroj HO-4-17 - ochranné pásmo I. stupně, část pozemku p.č. 274/328, vzdálenost
5 m od zdroje o rozměrech OP I. stupně 10 x 10 m.
Všechny pozemky se nacházejí na katastrálním území Hostěnice a jsou ve vlastnictví
společnosti Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové.
Hydrogeologický rajon - 6520 (Kulm Drahanské vrchoviny)
Číslo hydrogeologického pořadí - 4-15-03-0950-0-00
2. omezuje
ve smyslu ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona užívání pozemků, činnosti a
technická opatření v ochranných pásmech I. stupně v tomto rozsahu:
Povrch ochranného pásma I. stupně bude zatravněn, trvale oplocen, a uzamčen, terén
uvnitř vyrovnán tak, aby nedocházelo k zadržování srážkových vody v lokálních
terénních depresích.
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Do prostoru OP I. stupně bude povolen pouze vlastníkům pozemku, osobám vlastníka
vodovodu nebo osobám provádějící činnost ve prospěch vlastníka vodovodu tj. kontrolu,
údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodního díla a zařízení.
Provozovatel zajistí pravidelnou údržbu travního porostu. Nesmí být prováděno hnojení,
stejně tak chemická ochrana rostlin. Zatravněná ploch se musí udržovat pravidelným
sečením, likvidace plevelů a případně dřevin z náletu. Posečená travní hmota se vždy
musí z území odklidit, nesmí být provozovány žádné činnosti, které by způsobily
porušení trvalých porostů.
oplocení jednotlivých ochranných pásem I. stupně musí být opatřeny na viditelných
místech tabulkami s nápisem „VODNÍ ZDROJ, OCHRANNÉ PÁSMO I. stupeň, vstup
zakázán“.
V tomto pásmu nesmí být přítomny a budovány žádné objekty, s výjimkou objektů pro
vodohospodářské účely.
Vodárenský majetek v tomto ochranném pásmu musí být trvale udržován ve funkčním
stavu a prováděna na něm pravidelná provozní údržba.
Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice odbor životního prostředí obdržel dne 14.02.2019 žádost obce
Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá, IČO 00488151 o stanovení ochranného pásma I.
stupně vodního zdroje HO-3-17 na pozemku p.č. 274/7 a vodního zdroje HO-4-17 na
pozemku p.č. 274/328 v k.ú. Hostěnice podle ustanovení § 30 odst. (1) a (8) vodního
zákona.
Ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů se nacházejí na katastrálním území Hostěnice u
Brna na pozemcích p. č. 274/7 (část pozemku) - vodní zdroj HO-3-17, 274/328 - vodní zdroj
HO-4-17 v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, souřadnice vrtu HO-3-17 JTSK y,x =
584664.00, 1157282.40, HO-4-17 JTSK y,x = 584732.99, 1157319.83, vodní tok Hostěnický
potok (10205794), vodní útvar povrchových vod DYJ_0740 Říčka od pramene po tok
Roketnice, č.h.p. 4-15-03-0950-0-00, HGR 6620 Kulm Drahanské vrchoviny. Dotčené
pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 500 08
Hradec Králové.
Navrhovatel doložil svůj návrh na stanovení ochranných pásem I. stupně vodních zdrojů v
obci Hostěnice závěrečnou zprávou pod názvem „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních
vod pro Obec Hostěnice“, kterou vypracovala v červnu 2018 právnická osoba společnost
ENVIREX, spol. s r.o. Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914700.
Dále byl návrh doložen souhlasem Ministerstva životního prostředí, výkonu státní správy II,
Mezírka 1 602 00 Brno ze dne 18.03.2019 pod č.j.: MZP/2019/560/512, sp. zn.:
ZN/MZP/2019/560/118 o zmenšení ochranného pásma I. stupně a stanoviskem Povodí
Moravy, s.p. ze dne 08.02.20119 pod zn.: PM-45409/2018/5203/Kr;
Předložená závěrečná zpráva shrnuje data o přírodních poměrech v zájmovém území,
zejména pak o geologických a hydrogeologických poměrech v místě vodních zdrojů HO-3-17
a HO-4-17 a jejich okolí.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou oba vrty situovány v souvisle zalesněném pozemku je
možnost kontaminace vodního zdroje minimální. Zároveň bylo rekognoskací terénu zjištěno,
že se v infiltračním území vrtů nenacházejí žádné potencionální bodové nebo plošné zdroje,
které by mohli ovlivnit kvalitu jímané podzemní vody. Z těchto důvodů se považuje uvedený
rozsah ochranného pásma za dostatečný a bezpečný.
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Na základě uvedených dat jsou navržena ochranná pásma vodního zdroje. Ta jsou
vymezena v rozsahu 5 m od vodního zdroje o rozměrech 10 x 10 m. K ochranným pásmům
dalo své souhlasné vyjádření Ministerstva životního prostředí v souladu s ust. § 3 odst. 2
vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení změny ochranných pásem vodních zdrojů.
Ochranná pásma podzemních vod I. stupně jednotlivých vodních zdrojů jsou stanovena za
účelem zabezpečení ochrany místa vodního zdroje v prostoru odběru podzemní vody před
možností bezprostředního negativního ovlivnění nebo ohrožení vodního zdroje.
Pro ochranné pásmo I. stupně jsou uvedeny činnosti, jejichž provádění je zakázáno nebo
omezeno tak, aby byl chráněn vodní zdroj před ohrožením vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti ze širšího okolí. Navržené ochranné pásmo bude vyznačeno na oplocení
výstražnými tabulemi.
Vzhledem k tomu, že se v infiltračním území vrtů nenacházejí plošné zdroje znečištění, které
by ovlivňovalo kvalitu jímané podzemní vody, není navrženo ochranné pásmo II. stupně.
Vodoprávní úřad dále konstatuje, že vodní zdroje mají platné povolení k nakládání
s podzemními vodami s maximálním ročním odběrem 48 000 m3 (studna HO-3-17) a 15 600
m3 (studna HO-4-17) rozhodnutím ze dne 29.05.2018 pod č. j. OŽP-ČJ/45903-18/SKR za
účelem zásobování obyvatelů obce Hostěnice.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona se ochranná pásma vodních zdrojů stanovují
formou opatření veřejné povahy (ustanovení § 171 a násl. správního řádu).
Vodoprávní úřad dále sděluje, že návrh opatření obecné povahy byl doručen formou veřejné
vyhlášky v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu přípisem ze dne 12.04.2019
pod č. j. OŽP-ČJ/28933-19/SKR spolu s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek. Ve
stanovené lhůtě nepřišly k návrhu opatření obecné povahy žádné písemné připomínky a ani
se nepřišel nikdo osobně seznámit s podklady.
V souladu s ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona zašle vodoprávní úřad příslušnému
katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí účinnost tohoto opatření obecné povahy
údaje potřebné k evidenci ochrany území.
Z výše uvedených důvodů byla, podle návrhu navrhovatele, stanovena ochranná pásma I.
stupně vodních zdrojů HO-3-17 a HO-4-17 v obci Hostěnice, tak jak je výše uvedeno.
Poučení
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy
účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Porti opatření obecné povahy
nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

otisk
úředního
razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí
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Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Beránek
Datum: 03.06.2019 11:27:50 +02:00

Toto opatření obecné povahy se, ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu,
doručuje formou veřejné vyhlášky. Písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na
úřední desce Městského úřadu Šlapanice, Obecního úřadu Hostěnice a současně
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena zpět Odboru
životního prostředí Městského úřadu Šlapanice.

Vyvěšeno dne:…………………

Sejmuto dne:………………………

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:………………

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: situace ochranného pásma
Rozdělovník:
I.
II.
III.
-

Do vlastních rukou:
Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec
Králové
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy II, Mezírka 1 602 00 Brno
Městský úřad Šlapanice, OŽP, orgán státní správy lesů, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2,
Brno 656 70
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Obecní úřad Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá
Městský úřad Šlapanice – paní Ohainková, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, 664 51
(zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)
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