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vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
Návrh opatření obecné povahy
změna ochranných pásem l. a ll. stupně vodního zdroje Bystřice
Městský Úřad Šternberk,odborŽivotního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení§ 104
odst, 2 PÍsm. c) a § 106 odst, 1 zákona č. 254t20O1Sb., o vodách a o změně některých zá]konů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušnývodoprávní
úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správňí řád) na základé návrhu
sPoleČnosti Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., Tovární 105914,1, 772 1,|
Olomouc - Hodolany, |C: 47675772, kterou zastupuje H3Geo s.r,o,, 17. listopadu 1020, 562
0'1 Ústí nad Orlicí, lČ. 04424646, podle ustanovení so oo.t. 1, odst,7 a odst.8 vodního
§

zákona'

,,Ochranná Pásma

mění
|.

a ll. stupně povrchového vodního zdroje Bystřice,,,

která bYla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru v olomouci, odboru vodního
a
lesního hosPodářstvÍ, Č. j. Yoda 1452/76-Hu ze dne 20"Ó7.1976" Zdrojem vody je vodní tok
BYstřice, kde je na severním okraji obce Domašov nad Bystřicí vybudoŮána čerpacístanice
a

úpravna vody,

Ochranná Pásma vodního zdroje jsou navžena na pozemcích v kraji olomouckém, v obcích
DomaŠovnad BystřicÍ, HraniČnéPetrovice a Moravský Beroun v k. ú. Domašov nad Bystřicí,
HraničnéPetrovice a Sedm Dvorů, čHP +-t0-03-0980-0-00, HGR 6612, povolení k nakládání
s vodami, sPoČÍvající
v odběru povrchových vod, bylo povoleno rozhodnutím okresního
národního výboru v Olomouci, odboru vodního a lesníhó hospodářství a zemědělství
č. j. Voda
1365171-B ze dne 20.4.1972, které bylo prodlouženo rozhodnutím Městského úřadu
st"inu"*,
odboru Životního prostředí č. j. 30522-07t6467-07toŽptt<a ze dne o4.og.2a07, orientační
určení
polohy místa nakládání s vodami souřadnice X 1105846,77, Y 532099.09.

opvz

l. stupně

Ochránné Pásmo vodního zdroje

l.

stupně vodního zdroje Bystřice zůstane zachováno

v pŮvodním rozsahu, je tvořeno oploceným územím.Má tvai ticrróneznrru o ploše o,47 ha a
zahrnuje pozemky parc,Č. 94213,st.444, st.341 a části pozemků parc.č. 1613t1, 1613/9, í561,
944 a 945/1 vŠev k. Ú. Domašov nad Bystřicí. Hranice stanoveného ochranného pásma l,
stupně jsou zakresleny v příloze 1 tohoto návrhu opatření obecné povahy.
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Technická opatřenív ochranném pásmu vodního zdroie !. stupně

Ochranné pásmo povrchového vodního zdroje
s nápisem:

l, stupně bude vyznačeno informačnítabulí

,,Ochranné pásmo vodního zdroje l. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán."

Tabule bude insta|ována v souladu s mapovou přílohou č. 5 podkladové zprávy pro stanovení
ochranných pásem po nabytí účinnostiopatření obecné povahy o změně ochianných pásem
vodního zdroje Bystřice.
OPloceníi oznaČeníochranného pásma bude pravidelně kontrolováno a udržováno.

OPVZ l. stupně jsou nově navrženy následujícízákazy nebo omezení hospodářských
činností:

_V_

,

do Prostoru ochranného pásma l, stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze

osobám vlastníka vodovodu nebo osobám provádějící zde činnost ve prospěch vlastníka
vodovodu, tj._kontrolu, ÚdrŽbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a
zafízenía dále osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj.
obnovu travního porostu nebo povrchu terénu
v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdníkryt a provádět jakékoli činnosti a
zřizovat stavbY, pokud tyto činnosti a stavby nesouvisejí s Úodohospodářskou
infrastrukturou za ÚČelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo údržbou
samotného ochranného pásma
zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohrožujícímijakost nebo zdravotní
nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používanýchkzabezpečenívyhovující jakosti
vody

,
9FVZ

l . stupně je_navŽeno na pozemcích parc,č. 82o,8g4,898,916,918,930,946,948,
950, 1555, 1560, 1562, 1614l'l, 1614t2, 892t11, 8g2t12, 8g2t2, 8g2l3, 892/8,910/1, glot2:,
910l3, 91014,92111,923/3, 92316,924t9,93411, g42l2, g42l4,945/3, g4gl1, g4gi2,949/3 a části
PozemkŮ Parc,Č, 145011, 944, 1554,1561, 1613 11, 16'l3tg, g'l2l1, g13l'l, 9451,1,92418 vše v k.ú.
DomaŠov nad tsystřicÍ,_ta
!9aemcích parc.č. 606/3, 6a1, 642,707, 1,489, látl, rcts, 1616,
1626, 149012,68012,70511,70512,7O9t'1,70gl2,71211,7'l2t3,712t4, 71512 a st. 75 vše v k.ú.
HraniČnéPetrovice a pozemcích parc.č. g48t1, 1055 a 950 v k.ú. Sedm Dvorů. Situace
rozsahu OPVZ ll. stupně je uvedena v příloze 1 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Ochranné Pásmo druhého stupně se stanoví vně ochranného pásma prvního stupně. při
stanovení hranic ochranného pásma byly zohledněny hranice jednotlivých parcel podle katastru
nemovitostÍ, U Parcel, kde hranice navrženéhoochranného pásma není shodná s hranicí
parcely, byl vyhotoven záznam podrobného měření změn.
Plošný rozsah ochranného pásma ll, stupně činí47,98ha.

V OPVZ ll. stuPně jsou nově navrženy násIedující zákazy nebo omezení činností:

,

,

jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubšínež 3 m (vrty, sondy, terénnízářezy,
těŽba zemin a hornin, apod.) nesouvisí-li s doplněním nebo úpravou vodohospodářsřé
infrastruktury nebo zásahy do menšíhloubky, při kterých je dočasně odstran8na krycí
půdnívrstvana ploše většínež 500 m2je zakázána
výstavbá nových prŮmyslových objektů a zařízení, skládek odpadů všech skupin,
Polních skládek siláže a hnoje je zakázána. Ustanovení se netýká výstavby obytných
objektŮ a objektŮ vodárenské infrastruktury, pokud bude zajištěno funŘčnízneškodnění
odpadních vod a ochrana před jejich vyplavením při záplavě
zakazuje se zřizovat lomy a pískovny v celé ploše ochranného pásma ll. stupně
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,
,

zakazuje se VýStaVba zařízení s infekčnímprovozem v celé ploše ochranného pásma
vodního zdroje
u stávajícíchobjektŮ je možná jen taková stavební změna (nástavba a přístavba, nebo
větŠÍrekonstrukce), pokud bude hydrogeologickým posudkem prokázánÓ, že se jedná o
zásah nezvyšujícíohrožení jakosti vod
likvidace nově produkovaných předčištěných odpadních vod jejich vpouštěním do toku
Bystřice,musí být posouzena hydrogeologickým posudkem
PouŽÍvání ochranných prostředků na pozemcích dotčených ochranným
pásmem ll.
-vydaným
stuPně je dáno Seznamem registrovaných přípravků na ocňranu rostlin,
Státní
rostlinolékařskou správou. Jejich aplikace je možná na základě schváleni vodbprávním
úřadem
zákaz Pastvy hospodářskýchzvířaív celé ploše ochranného pásma ll. stupně

Technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroie ll.stupně

Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s

nápisem

,,Ochranné pásmo vodního zdroje ll. stupně''

Tabule budou instalovány v souladu s mapovou přílohou č, B podkladové zprávy pro stanovení
ochranných Pásem nejpozději vtermínu do ,1 roku od zapsání nových'trraňic ochranného
pásma ll. stupně do katastru nemovitostí.

označeníochránného pásma bude pravidelně kontrolováno a udržováno.

odůvodnění:

Dne 26.06,2019 obdrŽel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost
navrhovatele, ktery7m je Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s,, Továrnilosuq1,772
11
Olomouc - Hodolany , lC: 47675772, kíerou zastupuje H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1o2o, 562
01
Ústí nad OrlicÍ, lČ:04424646, ve věci změny oinránnlicn pásem l. a ll. stupně povrchového
vodního zdroje Bystřice, dle § 30 vodního zákona.
K ochraně vodního zdroje podzemní vody bylo vyhlášeno rozhodnutím okresního národního
výboru v Olomouci, odboru vodního a lesnílro hoŠpodářství,č. j, yoda 1452176 - Hu ze dne
2a,07.1976 ochranné pásmo l. a ll. stupně. Zdrojem vody je vodní tok Bystřice, kde je
na
severním okraji obce DomaŠov nad Bystřicí vybudována čerpacístanice'a úpravna vody.
Změnou ochranných pásem l. a ll. stupně dochází k novému stanovení základních podmínók
hosPodářských Činnostív ochranných pásmech a pravidel pro zavádéní zásad
vodohosPodářského vyuŽitívČetně kontrolní a monitorovací Ďinnosti. ochranné pásmo l, stupně
zŮstává zachováno v pŮvodním rozsahu. Při stanovení hranic ochranného pá.r" ll. stupně
byly_ zohledněný hranice jednotlivých parcel podle katastru nemovitostí.
Z tohoto důvodu došlo
k mírnémuzmenšeníochranného pásma ll, stupně oproti původnímurozsahu.

VProstoru jímacíhoÚzemíje vyhlášeno ochranné pásmo přírodní minerální vody Domašov
a
Sedm DvorŮ a stanoveno záplavové Území vodnílro toku 'Bystřice včetně vymezení aktivních

zón,

Podle ust. § 28 Přílohy Č. 20 vyhlášky č. 183t2O1B Sb., b náležitostech rozhodnutí a dalších
oPatření vodoPrávního Úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu byla žádost
doložena těmito podklady:

-

Podkladová zpráva pro stanovení ochranných pásem povrchového vodního zdroje l. a ll.
stuPně Vypracovaná společnostíH3Geo s.r,o., 17. listopadu 1020,562 01 Ústí nád orlicí,
odPovědný zPracovatel Mgr. Tomáš Novotný s odbornou způsobilostív hydrogeologii,
vdubnu 2019, obsahujícímimo jiné návrh OPVZ l. a ll. stupně, hydrogeologiixe pooldaiy
ke stanovení opvz a návrh omezení činnostívopvz
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-

záznam Podrobného měření změn obsahujícígeometrické a polohové určeníochranného
pásma č, 405
stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 13.06.2019, č. j. PM-l g1l3t2}19l5203tPe
koordinované závazné stanovisko vydané tvlÚ Šternnerk dne 14.0B.2019, č.j. 7638gt2}|g
Sp,Zn,: oŽP 13/2019lor
Povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami vydané okresním
národním výborem v Olomouci, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství j.
č.
Voda 1365/7'|-B ze dne 20.4.1972, které bylo prod|ouženo rozhodnutím Městského úřadu
Šternberk, odboru životníhoprostředí č, j.30522-07t6467-o7lÓžiiŘ;;;Jn" o+.og,zooz
kolaudaČnírozhodnutí vydané Okresním národním výborem v olomouci, odborem vodního
a lesního hospodářství a zemědělství č. j. voda 4095/Ž8 Ma
plná moc pro zastupování

Městský Úřad Šternberk, odbor životníhoprostředí požádal v souladu s ust.
§ 172 odst. 1
sPrávního řádu dne 11.07.2019 oznámením č. j. 7449612019 Sp Zn.: ožp 4gt2o19 buc
dotČené
9rgánY o uplatnění závazných stanoviŠek ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
oznámenÍ.
Ve stanovené lhŮtě nebyla závazná stanoviska uplatněna" Dne 25.07.2019
vodoPrávní Úřad obdrŽel souhlasné stanovisko Krajského úřadu olomouckého kraje,
odboru
Životního prostředía zemědělstvÍ, orgánu státníspráúy lesů č.j.: KUoK 79327t2}1g.
Poučení:

S PoarUOv Pro stano předmětného ochranného pásma vodního zdroje se lze seznámit u
Městského Úřadu Šternberk, odboru životníhoprostřebí opavská 1,2. poschodí, č. dv.315,
doporuČujeme návŠtěvnídny: pondělí a středa od B,00 - 11.30, 12.30-17.0O hod.,
vostatních

dnech po předchozí dohodě.

Vsouladu s ustanovením § '172 odst.4 správního řádu můžekdokoliv, jehož práva, povinnosti
nebo zájmY mohou být oPatřením
povahy přímo dotčeny, uplaínit u správního orgánu
.obecné
písemnépřipomínky, Rízenío návrhu
opatření obecné povahy je písemné
Vsouladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichžpráva,
Povinnosti nebo zájmY souvisejícís výkonem vlastnickéílopráva mohou být opaiřením obecné
PovahY Přímo dotČenY, nebo urČÍ-|itak správní orgán, i jiné osoby, jejicÁz oprávněné zájmy
mohou být oPatřením obecné qoyahy gřímo dotčeny, mohou póoát'proti návrhu
opatřeňr
obecné PovahY písemné odŮvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě do 30
dnů ode
dne jeho zveřejněnÍ. ZmeŠkáníÚkonu nelze prominout. Nechá-li se některý z účastníků
řízení
zastupovat, předložíjehozástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.
VodoPrávní Úřad MU Šternberk žádá příslušnéobecní úřady o vyvěšení
,,Návrhu opatření
obecné PovahY * Změna._ochranných pásem l. a ll. stupně powchovéhó vodního zdroje
BYstřice" Po dobu nejméně 15 dnŮ způsobem v místě oOvykrym. po uplynutí stanovené
lhůiy
vodoPrávní Úřad Žádá^o,zaslání písemnosti (potvrzené razítŘem s podpisem, že písemnost
býá
vyvěšena 15 dnů) na MU Šternberk,odbor životníhoprostředí.

otisk razítka

Bc. Jarmila Fréharová, v. r.
vedoucí odboru životníhoprostředí
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Příloha:

1. Přehledná situace

lí wvěšení:
uřední deska
Úřednídeska
Úřednídeska
úřední deska

Městského úřadu Šternberk
Městského úřadu Města Moravský Beroun
Obecního úřadu Domašov nad Býstřicí
obecního úřadu Hraničnépetrovice

vyvěšeno na úřednídesce dne;

l1

r

ZlD.

q

ZO4q

Sejmuto z úřednídesky dne:

Obdrží:

Vodohospodářská spoleČnost Olomouc, a,s., Tovární 1}5gt41,77211 olomouc
zastoupena H3Geo s.r,o., 17, listopadu 1020,562 01 Ústínad orlicí

-

Hodolany

Účastníci řízení (veřeinou whláškou)
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu se návrh opatření obecné povahy doručuje
dotČeným osobám veřejnou vyhláškou, Doručeníveřejnou vyhláškou bude provedeňo
v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí ha úřední desce Městského
Úřadu Sternberk, Města Moravský Beroun, Obce Domašov nad Bystřicí a obce Hraničné
Petrovice, SouČasně bude písemnost zveřejněna způsobem umožňulíórm oatrový přístup.
Dotčenéorqánv a ostatní:
Ministerstvo zdravotnictvÍ, odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého

náměstí 4,12B 01 Praha 1
Krajský Úřad Olomouckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, orgán státní správy

lesů, Jeremenkova 40 a,779 ,1 1 Olomouc
HasiČský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91,7721 ,l olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6,77911 olomouc
Drážníúřad, Wilsonova č. p. 300/8, Praha 2 - Vinohrady, '1 10 0O Praha .l
Městský Úřad Moravský Beroun, odbor vnitřních věcí, výstavby a životníhoprostředí, náměstí 9,
května 4,793 05 Moravslqi Beroun
Městský úřad Šternberk,stavebníodbor, Hornínám. 16, 785 01 Šternberk
Městský.Úřad Šternberk,odbor dopravy a silničníhohospodářství, Horní nám, 16, 78501

sternberk
Městský Úřad Šternberk,odbor životníhoprostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany
zemědělského PŮdního fondu, orgán státní správy lesů, orgán odpadové-ho hóspodářství) _ zde
Město Moravský Beroun, náměstí9. května 4,79305 Moravský Beroun (úřední deska)
Obec'DomaŠov nad Bystřicí, Náměstí35, 7B3 06 Domašov nad Bystřicilureani deska)
Obec HraniČnéPetrovice, HraničnéPetrovice č. p. 75, 783 06 Domašov nad Bystřicí (úřední

deska)

Městský Úřad Šternberk,odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č. p. 78116, 785 01 šternberk

(úřednídeska)

spis

