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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakořice
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád) na základě návrhu
společnosti VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891 podle
ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona,
mění
„Ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Krakořice“,
která byla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci, zn. Voda 379/88234/7-Kop ze dne 28.11.1988 a změněna a doplněna rozhodnutím Okresního národního výboru
v Olomouci zn. Voda 4380/1/88-235-1-Kop ze dne 18.01.1989. Zdrojem vody je bývalá těžební
jáma, která byla po ukončení těžby upravena pro odběr podzemní vody. Vodní zdroj Krakořice
dotuje pitnou vodou skupinový vodovod Šternberk, kterým jsou zásobeny město Šternberk a
obce Hlásnice a Krakořice.
OPVZ jsou navržena na pozemcích v kraji Olomouckém, v obci Šternberk a Řídeč v k. ú.
Krakořice a Řídeč, ČHP 4-10-03-0680-0-00, HGR 6612. Povolení k nakládání s vodami
spočívající v odběru podzemních vod bylo povoleno rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc,
referátu životního prostředí č. j. ŽP-622/Kr/02 – To ze dne 20.03.2002, které bylo změněno
rozhodnutím Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí č. j. 101117/2017 Sp. Zn.:
OŽP 469/2017 buc ze dne 17.07.2017, orientační určení polohy místa nakládání s vodami
souřadnice X 1103599, Y 544909.
OPVZ I. stupně
Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně vodního zdroje Krakořice, zůstane zachováno
v původním rozsahu. Zaujímá plochu 2396m2 a zahrnuje pozemky parc.č. 474/3, 474/4 a 474/5
v k. ú. Řídeč. Hranice stanoveného ochranného pásma I. stupně jsou zakresleny v příloze 2
tohoto návrhu opatření obecné povahy.
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Technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně
Na vstupní bráně a na středech oplocených částí ochranného pásma I. stupně budou umístěny
tabule s nápisem:
„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“
Oplocení i označení ochranného pásma bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
V OPVZ I. stupně jsou nově navrženy následující zákazy nebo omezení umísťování a
provádění některých staveb nebo činností:
-

-

do prostoru ochranného pásma I. 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
zařízení a dále vlastníkovi pozemků nebo osobám, provádějícím zde činnost ve
prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu travního porostu nebo povrchu terénu
v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a
zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného
ochranného pásma
zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti
vody
v celé ploše pásma, s výjimkou přístupových komunikací a zastavěných ploch, bude
udržován travní porost sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. Aplikace
hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace
travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou
způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů. Náletové dřeviny budou průběžně
mýceny.

Kontrolní a monitorovací činnost
V intervalu 1 x za měsíc bude stav ochranného pásma I. stupně vodního zdroje kontrolován.
OPVZ II. stupně je navrženo na pozemcích parc.č. 427, 576, 456, 574, 464, 452, 474/2, 474/7,
580, 474/1-část, 450/1, 474/6, 461, 447/1, 450/2, 447/5, 473, 579, 463, 575, 577, 581/1, 581/2,
450/3, 458/5, 465/1, 465/2, 450/4, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4 vše v k. ú. Řídeč a pozemcích
parc.č. 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 899,
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919,
920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938,
939, 940, 941, 942 vše v k. ú. Krakořice. Situace rozsahu OPVZ II. stupně je uvedena v
příloze 2 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 navrženého ochranného pásma není shodná s hranicí
parcely, byl vyhotoven záznam podrobného měření změn.
Plošný rozsah ochranného pásma II. stupně činí 1,43 km2.
Technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně
Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s
nápisem
„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“
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Tabule budou instalovány na všech významných přístupových komunikacích do ochranného
pásma ve vzdálenosti max. 500m od sebe s tím, že pro umístění budou využita především
místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi (v daném případě i s polními a
lesními cestami).
V OPVZ II. stupně jsou nově navrženy následující zákazy nebo omezení umísťování a
provádění některých staveb nebo činností:
-

-

-

-

jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 3m (vrty, sondy, terénní zářezy,
těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je narušován
přirozený terénní kryt na ploše větší než 1000m2, jsou zakázány. Výjimku je možné
udělit 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 Krakořice o rozsahu zásahu a termínu jeho
provedení
výstavba případných nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, včetně vod odpadních, je zakázána. Výjimku je
možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že výstavbou a budoucím provozem stavby
nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí
vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území
Krakořice o rozsahu zásahu a termínu provádění dané stavby. Ustanovení se netýká
výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním, úpravou a ochranou podzemní
vody pro veřejnou potřebu
zřizování skládek všech skupin, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů
apod. je zakázáno
na pozemcích vedených jako trvalý travní porost nebo orná půda a na lesních
pozemcích je možné používat pouze registrované přípravky na ochranu rostlin, jejichž
aplikace v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně je v souladu s aktuálním
seznamem vydávaným Státní rostlinolékařskou správou
výstavba jímacích objektů podzemní nebo povrchové vody a odběr vody z nich pro jiné
účely, než je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, jsou zakázány
používání hnojiv, včetně hnojiv statkových bude prováděno v souladu s nařízením vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, tzn., že na tato
území se bude pohlížet jako na zranitelnou oblast

Kontrolní a monitorovací činnost
V intervalu 2 x za rok bude kontrolován stav území a dodržování zásad hospodářského využití
v ochranném pásmu II. stupně.
Odůvodnění:
Dne 30.05.2019 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost
navrhovatele, kterým je společnost VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk,
IČ: 47150891, ve věci změny ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakořice, dle
§ 30 zákona o vodách.
K ochraně vodního zdroje podzemní vody byla stanovena ochranná pásma I. a II. stupně
vodního zdroje rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci, zn. Voda 379/88-234/7Kop ze dne 28.11.1988, které bylo změněno a doplněno rozhodnutím Okresního národního
výboru v Olomouci zn. Voda 4380/1/88-235-1-Kop ze dne 18.01.1989. Zdrojem vody je bývalá
těžební jáma, která byla po ukončení těžby upravena pro odběr podzemní vody. Vodní zdroj
Krakořice dotuje pitnou vodou skupinový vodovod Šternberk, kterým jsou zásobeny město
Šternberk a obce Hlásnice a Krakořice.
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Navrhovanou změnou ochranných pásem dochází k významnému rozšíření způsobu ochrany
předmětného vodního zdroje. Na základě předloženého odborného podkladu je navrhováno
plošné rozšíření stávajícího II. ochranného pásma a konkretizace ochranných opatření. Návrh
změny ochranného pásma I. stupně spočívá v nové specifikaci rozsahu omezení činností
poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.
Rozsah ochranného pásma I. stupně zůstává zachován.
Podle ust. § 28 přílohy č. 20 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu byla žádost
doložena těmito podklady:
-

-

-

podkladová zpráva pro revizi ochranných pásem vodního zdroje I. a II. stupně vypracovaná
společností FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, Ing. RNDr. Svatoplukem
Šedou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii, v listopadu 2018,
obsahující mimo jiné návrh OPVZ I. a II. stupně, hydrogeologické podklady ke stanovení
OPVZ a návrh omezení činností v OPVZ
záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného
pásma, č. 312
sdělení MÚ Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 07.01.2019, č. j. 113074/2018
stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 29.01.2019, č. j. PM-44734/2019/5203/Kr
povolení k nakládání s vodami vydané Okresním úřadem Olomouc, referátem životního
prostředí č. j. ŽP-662/Kr/02 – To dne 20.03.2002 a rozhodnutí Městského úřadu Šternberk,
odboru životního prostředí č. j. 101117/2017 Sp. Zn.: OŽP 469/2017 buc ze dne 17.07.2017
zápis a rozhodnutí o povolení vodního díla, které vydal Okresní národní výbor v Olomouci,
odbor vodního a lesního hospodářství dne 17.12.1974, č. j. voda1521/74-Li, rozhodnutí č. j.
Voda 3602-82/235-S ze dne 04.09.1982 a kolaudační rozhodnutí č. j. voda 748/87-235/2 Hu
ze dne 24.04.1987
plná moc pro zastupování

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí požádal v souladu s ust. § 172 odst. 1
správního řádu dne 04.06.2019 oznámením č. j. 52141/2019 Sp. Zn.: OŽP 365/2019 buc
dotčené orgány o uplatnění závazných stanovisek ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení
oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyla závazná stanoviska uplatněna.
Poučení:
S podklady pro stanovení předmětného ochranného pásma vodního zdroje se lze seznámit u
Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí Opavská 1, 2. poschodí, č. dv. 315,
doporučujeme návštěvní dny: pondělí a středa od 8.00 - 11.30, 12.30-17.00 hod., v ostatních
dnech po předchozí dohodě.
V souladu s ustanovením § 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 ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak 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 do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.
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Vodoprávní úřad MÚ Šternberk žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení „Návrhu opatření
obecné povahy - Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakořice“ po dobu
nejméně 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po
uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad žádá o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem
s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na MÚ Šternberk, odbor životního prostředí.

otisk razítka

Bc. Jarmila Fréharová, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
1. Výčet pozemků, na kterých jsou OPVZ II. stupně navrhována
2. Přehledná situace
K vyvěšení:
Úřední deska Městského úřadu Šternberk
Úřední deska Obecního úřadu Řídeč

vyvěšeno na úřední desce dne:

………………………………….

sejmuto z úřední desky dne:

………………………………….

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
Dotčené orgány a ostatní:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy
lesů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 77911 Olomouc
MÚ Šternberk, stavební odbor, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk
MÚ Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 16, 78501 Šternberk
MÚ Šternberk, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, orgán státní správy lesů, orgán odpadového hospodářství) – zde
Obecní úřad Řídeč, Řídeč 276, 785 01 Šternberk (úřední deska)
Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č. p. 78/16, 785 01 Šternberk
(úřední deska)
spis

