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odbor životního prostředí 

 

č.j.:   MUSY/30155/2023/OZP/ksv 
spis. zn.:  5710/2023 
Vyřizuje/linka:  Ing. Václav Košňar / 461 550 250 
Svitavy dne: 29.03.2023 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

V e ř e j n á    v y h l á š k a 
 

NÁVRH 
STANOVENÍ  OCHRANNÉHO PÁSMA  VODNÍCH  ZDROJŮ 

 
Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který 
dne 20.10.2022 podal  
žadatel  
Zemědělské družstvo Trstěnice, Trstěnice 175, 569 57 Trstěnice, IČ: 00130133 
a na základě tohoto posouzení : 
 
podle § 30 vodního zákona 

STANOVÍ  OCHRANNÉ  PÁSMO I. STUPNĚ 
PRO VODNÍ  ZDROJE:  
 

VRTY označené K1, K2, K3, K5   
ZD TRSTĚNICE – katastrální území Karle   

 

Ochranná pásma pro jednotlivé vrty jsou vymezeny doloženým geometrickým 
zaměřením: 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ – ochranné pásmo Vrt K3 a Vrt K5 
Číslo geometrického plánu (zakázky) 291–700/2019, rok 2019 
Změna dotčené parcely č. 2107, 2192/1 
 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ – ochranné pásmo Vrt K1 a Vrt K2 
Číslo geometrického plánu (zakázky) 292–700/2019, rok 2019 
Změna dotčené parcely č. 2182, 2198 
  

Městský úřad Svitavy 
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Každý vrt má vymezené ochranné pásmo.  
Hranice ochranného pásma je vymezená oplocením.  
 
Údaje o místu a předmětu rozhodnutí : 
 

Ochranné pásmo I. stupně 

je stanoveno na těchto pozemcích:  
 

katastrální území Karle  
 

Vrt. ozn. K1 -  KN parcela č. 2197/2, ostatní plocha  

-  KN parcela č. 2182, ostatní plocha  

Vrt. ozn. K2  - KN parcela č. 2198, orná půda 

Vrt. ozn. K3  - KN parcela č. 2107, orná půda 

Vrt. ozn. K5  - KN parcela č. 2107, orná půda 

   

Číslo hydrogeologického rajonu:  4232 Ústecká synklinála 

 

OPATŘENÍ V OCHRANNÉM  PÁSMU  I. STUPNĚ 
 

- Povrch pásma udržovat řádně zatravněný a pravidelně provádět kosení travního 
porostu (min. 2 x ročně), aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže 
nutná pro zabránění degenerace travního porostu. 

- V pásmu se nesmějí provádět žádné zemní práce narušující krycí vrstvy (kromě 
vodárenských činností). 

- V pásmu nesmí parkovat motorová vozidla, do oploceného prostoru bude povolen 
vstup pouze osobám provádějících zde údržbu nebo opravu vodohospodářských 
objektů a zařízení, případně osobám pověřeným provozovatelem k údržbě plochy 
ochranného pásma. 

- V pásmu nesmějí být skládky nebezpečných látek ohrožujících jakost podzemních 
vod. 

- Oplocení vybavit výstražnou tabulí s nápisem „VODNÍ  ZDROJ,  NEPOVOLANÝM  
VSTUP  ZAKÁZÁN“, případně tabulí s jiným odpovídajícím zněním. 

- Je zakázáno používat prostor pásma pro rekreaci, ke sportovní činnosti nebo 
zahrádkářské činnosti.  

- Vodárenské stavby musí být uzamykatelné.  

 

KONTROLNÍ OPATŘENÍ 

 

- Kontrolovat stav vrtů a jejích okolí v ochranném pásmu I. stupně 

- Kontrolovat stav v ohroženém území a blízkém okolí jímacích objektů 
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Odůvodnění : 
Dne 20.10.2022 podal žadatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje 
VRTYoznačené K1, K2, K3, K5   
ZD TRSTĚNICE – katastrální území Karle. 
Rozhodnutí vodoprávního úřadu č.j.:   55813-20/OZP-ksv ze dne 7.10.2022 byl 
povolen odběr z výše uvedených vrtů, příslušné vystrojení a příslušné 
vodohospodářské objekty.  
Tímto rozhodnutím je pro jednotlivé vrty stanoveno ochranné pásmo I. stupně: 
Vrt. ozn. K1 -  KN parcela č. 2197/2, ostatní plocha  

-  KN parcela č. 2182, ostatní plocha  

Vrt. ozn. K2  - KN parcela č. 2198, orná půda 

Vrt. ozn. K3  - KN parcela č. 2107, orná půda 

Vrt. ozn. K5  - KN parcela č. 2107, orná půda 
 
Ochranná pásma pro jednotlivé vrty jsou vymezeny doloženým geometrickým 
zaměřením: 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ – ochranné pásmo Vrt K3 a Vrt K5 
Číslo geometrického plánu (zakázky) 291–700/2019, rok 2019 
Změna dotčené parcely č. 2107, 2192/1 
 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ – ochranné pásmo Vrt K1 a Vrt K2 
Číslo geometrického plánu (zakázky) 292–700/2019, rok 2019 

           Změna dotčené parcely č. 2182, 2198 
 

Návrh omezení činností v ochranném pásmu I. stupně včetně uložených 
technických opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů je podrobně 
popsán v předchozím textu.   
 

Proti návrhu opatření obecné povahy kterým je stanoveno ochranné pásmo 
vodního zdroje lze podat písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky k vodoprávnímu úřadu Městskému úřadu Svitavy ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne jeho zveřejnění.  
 
 
 
 
 
„Otisk úředního razítka“ 
 
  
                                                                                         Ing.Marek Antoš 
                                                                        vedoucí odboru  životního prostředí 

                                                                    Městského úřadu Svitavy 
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UPOZORNĚNÍ : 
 

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů (v souladu 
s ustanovením § 26 odst. 2 správního řádu a dle § 115 vodního zákona) způsobem 
v místě obvyklým zajistí MěÚ Svitavy a OÚ Karle. Zároveň žádáme o navrácení 
tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                          Sneseno 
dne: 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ – vyznačení ochranných pásem  
Číslo geometrického plánu (zakázky) 291–700/2019, rok 2019 
Změna dotčené parcely č. 2107, 2192/1 
 

- ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ  
Číslo geometrického plánu (zakázky) 292–700/2019, rok 2019 

           Změna dotčené parcely č. 2182, 2198 
 
 
 
 

Obdrží: 

navrhovatel (doručenky) 
Zemědělské družstvo Trstěnice, Trstěnice 175, 569 57 Trstěnice 
 
ostatní  
doručením  

- na úřední desce Městského úřadu Svitavy 
- a na úřední desce Obce  Karle 
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