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Oznámení o projednání podkladů
pro změnu a návrh ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů Troubelice
dle ust § 30 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ustanovení § 104 odst.
2 písmo c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,vodní zákon"), podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona obdržel dne 24.6.20 II
návrh

Vodohospodářské společnosti Olomouc
Tovární 41, Olomouc, IČ 47675772
v zastoupeni
OHGS s.r.o.,
17. listopadu 1020,56201 Ústí nad Orlicí, IČ 45536899
n a s t a n o ven í a z měn u ochranného
pásma (dále jen OPVZ) I. a II. stupně vodního zdroje
prameniště Troubelice - studny ST-2 v k.ú. Troubelice a vrtu HT 1 v k.ů, Lipinka.
A.

prameniště Troubelice - studna ST -2 v k.ú. Troubelice

Stávající OPVZ prarneniště Troubelice - studny ST-2 I. stupně má tvar obdélníku a stávající OPVZ
II. stupně má tvar přibližného lichoběžníku a jsou situovány v kraji Olomouckém okrese Olomouc, v obci a
v katastrálním území Troubelice, v dílčím hydrologickém pořadí Č. 4-10-03-055, HGR 64323. Ochranná
pásma byla stanovena rozhodnutím Okresního národniho výboru v Olomouci, odborem vodního a lesního
hospodářství dne 7.1.1972, pod č.j.: Voda 2006/71- Ha.
Rozsah ochranného pásma 1. stupně zůstane stejný tak, že bude mít tvar obdélníku a bude situován na
pozemcích parcel nich čísel 1152/1 a 1152/3 a par.č. st. 1152/2 k.ú. Troubelice, plocha OPVZ 1. stupně činí
492 m2.

Rozsah ochranného pásma II. stupně zůstane přibližně stejný dojde jen k úpravě hranice pásma tak, aby
kopírovala přesnou hranici parcel a pásmo bude situováno na pozemcích parc. č. 1149, 1150, 1151, 1153/1
1153/2, 1153/3, 1154/1, 11554/2 a 1154/3 v k.ú. Troubelice, plocha OPVZ II. je 1,3 ha.
Dále dojde ke změnám

podmínek hospodaření
vývojovému trendu a předpisům a to následovně:

Hranice ochranného
výstražnou tabulí

vochranném

pásmu tak, aby vyhovovaly současnému

pásma vodního zdroje podzemní vody I. stupně bude v terénu vyznačena
"Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
epovolaným vstup zakázán"

v OPVZ

I. stupně musí být respektovány

tyto požadavky a omezení:

do ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám, které mají právo
vodu z vodního zdroje odebírat nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch osob, které mají
právo vodu z vodního zdroje odebírat, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci
vodohospodářských objektů a zařízení a dále vlastníkovi pozemku nebo osobám, provádějící zde
činnost ve prospěch vlastníka pozemků ~. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu,
v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby,
pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo s údržbou vlastního pásma,
je zakázána jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícím jakost nebo zdravotní nezávadnost vod
s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody
zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2x 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 c řeském geologickém úřadu, ve znční pozdějších předpisů
v části pásma se stromovým porostem bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba
stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno
odstraňovat spadlé stromy a nebo jejich části.

Ochranné

pásmo II.stupně bude v terénu opatřeno výstražnými

tabulemi opatřenými textem:

"Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně."

v OPVZ

II. stupně musí být respektovány

tyto požadavky a omezení:

•

jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 10 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a
hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na
ploše větší než 1 000 m2 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 Troubelice o rozsahu zásahu a
termínu jeho provedení;

•

výstavba nových objektů a zařízeni, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy Č. 1 k zákonu Č. 254/2001 Sb. nebo
zvlášť nebezpečnými pokud jejich množství nepřekračuje níže uvedené roční limity, 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. Součástí
vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice,
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o rozsahu zásahu a termínu jeho provedeni o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jej ich provedení
nebo provádění.
výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování
velkokapacitních objektů živočišné výroby ( 400DJ), skládek odpadů všech skupin a dále nových
objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvlášť nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy Č. I zákona
Č. 25412001 Sb. (viz tabulka Č. I) v množství více než 10 kg/rok v případě kadmia ajeho sloučenin a
persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než
1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic s roční produkcí digestátu v množství
17500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9000 tlrok.

•

Tabulka

Č.

1 - Zvlášť nebezpečné látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny.
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenni mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí
nebo jeho vlivem,
5. rtuť aieií sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do iakéhokoliv užívání vod.
•

zakázána je likvidace nově produkovaných předčištěných odpadních vod jejich zasakovánim do vod
podzemních.

•

zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv,
střídáni plodin a prováděni protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády
Č. 103/2003 Sb., tzn., že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně se bude hledět jako
na zranitelnou oblast.

•

používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených ochranným pásmem II. stupně je dáno
aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaným
Státní
rostlinolékařskou péčí.

B.

prameniště Troubelice - vrt HT-l v k.ú. Lipinka

Stávající OPVZ prarneniště Troubelice - vrtu HT-I I. stupně má tvar dvou obdélníku a jsou situovány
v kraji Olomouckém, okrese umperk, v obci a v katastrálním území Lipinka, v dílčím hydrologickém
(>ořadí
4-10-03-055, HOR 64323 Ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu
Sumperk, referátu životniho prostředí ze dne 12.9.2001, pod č.j.: voda 2002/R-320/2001- Sm-23 112.
Rozsah ochranného pásma 1. stupně zůstane stejný tak, že bude mít tvar dvou obdélníku a bude situováno
na pozemcích parcelního čísla 171/9 a 171/10 a par. st. 144 a st. 146 k.ú. Lipinka, plocha OPVZ I. stupně
činí 1002 m2•
v

č.

Nově bude stanoveno ochranné pásmo li. stupně a to tak, že bude mít nepravidelný tvar a bude situováno
v lese na pozemcích parc.č.171/I,
171/8a171111 vk.ú.Lipinka,
plochaOPVZn.stupněje52
ha.
Dále dojde ke změnám podmínek hospodaření vochranném
vývojovému trendu a předpisům a to následovně:
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pásmu tak, aby vyhovovaly současnému

Hranice ochranného
výstražnou tabulí

pásma vodního zdroje podzemní vody I. stupně bude v terénu vyznačena
"Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán"

v OPVZ

I. stupně musí být respektovány

tyto požadavky a omezení:

do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám, které mají právo
vodu z vodního zdroje odebírat nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch osob, které mají
právo vodu z vodního zdroje odebírat, tj. kontrolu údržbu, opravu nebo rekonstrukci
vodohospodářských objektů a zařízení a dále vlastníkovi pozemku nebo osobám, provádějící zde
činnost ve prospěch vlastníka pozemků tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu,
v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby,
pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo s údržbou vlastního pásma,
je zakázána jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícím jakost nebo zdravotní nezávadnost vod
s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody,
zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2x 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 způsobi lostí ve smyslu zákona
č. 62/1988 b., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů
v části pásma se stromovým porostem bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba
stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno
odstraňovat spadlé stromy a nebo jej ich části.

Ochranné pásmo II.stupně bude v terénu opatřeno výstražnými

tabulemi opatřenými textem:

"Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně."

v OPVZ

II. stupně musí být respektovány

tyto požadavky a omezení:

•

jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 10 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a
hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na
ploše větší než 1 000 m2 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 Troubelice o rozsahu zásahu a termínu jeho
provedení;

•

výstavba nových objektu a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 2541200 I Sb. nebo
zvlášť nebezpečnými, pokud jejich množství nepřekračuje níže uvedené roční limity, 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. Součástí
vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Troubelice,
o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení
nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb,
pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod.

•

výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování
velkokapacitních objektů živočišné výroby ( 400 Dl) skládek odpadů všech skupin a dále nových
objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvlášť nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. I zákona
č.254/2001 b. (viz tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia ajeho sloučenin a
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persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než
1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic s roční produkcí digestátu v množství
17500 tlrok nebo as roční produkcí fermentátu nad 9000 tlrok.
Tabulka

Č.

1 - Zvlášť nebezpečné látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí
nebo jeho vlivem,
5. rtuť ajejí sloučeniny
6. kadmium a ieho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do iakéhokoliv užívání vod.
•

zakázánaje likvidace nově produkovaných předčištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod
podzemních.

•

zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv,
střídáni plodin a prováděni protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády
Č. 103/2003 Sb., tzn., že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně se bude hledět jako
na zranitelnou oblast.

•

používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených ochranným pásmem II. stupně je dáno
aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin
vydávaným
Státní
rostlinolékařskou péčí.

•

používání ochranných prostředků v lesních porostech dotčených ochrannými pásmy II. stupně je dáno
aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu lesa vydávaným Ministerstvem
zemědělství jednou za dva roky.

Stávající výše uvedená rozhodnutí pro stanoveni ochranných pásem prameniště Troubelice budou tímto
opatřením zrušena.
Žadatel k vodoprávnímu řízeni doloŽil:
- "Troubelice OP - projekt ochranných pásem vodních zdrojů jímaných studnou St-2 a vrtem HT-I'
vypracovaný OHGS S.r.o., 17. listopadu 1020 56201 Ústí nad Orlicí, v červnu 2011 obsahující mimojiné
návrh OPVZ 1. a II. stupně, hydrogeologické podklady ke stanoveni OPVZ a návrh omezení hospodářských
činností v OPVZ,
- plnou moc k zastupováni.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatřeni obecné povahy dle ustanovení § 172
správního rádu, současně vodoprávní úřad MěÚ Uničov v souladu s ust. § 25 správního řádu oznamuje
projednání podkladů pro změny a návrh ochranných pásem I. a II. stupně prameniště Troubelice
veřejnou vyhláškou.
Vodoprávní úřad MěÚ Uničov žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení ,Oznámení o projednání podkladů pro
změnu a návrh ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Troubelice " po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad
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žádá o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na MěÚ
Uničov, odbor životního prostředí.
Do podkladů pro změnu a stanovení ochranných pásem 1. a n. stupně vodního zdroje prameniště
Troubelice Lzenahlédnout u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 22, 1. poschodí,
dveře Č. 223 u vyřizujícího referenta - nejlépe v úřední dny Po a St 8,00 -11,30 hod. a 12,30 -17,00 hod.
Případné námitky a připomínky je možné podat do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

MĚSTSKÝ
ÚŘ~AD
V UNIČOVE
okres OlomouC
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/:::;;~-1L,
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno

IIa

úiednt desce dne:

Sejmuto z úěedni desky dne:

.........I.~ ~ ~1!

»o.

40·

.

1.041

Příloha:
I. Přehledná situace
K vyvěšeni:
Úřední deska MěÚ Uničov
Úřední deska Obecního úřadu v TroubeIicích
Úřední deska Obecního úřadu v Lipince

Obdrží
a) účastníci řízeni D):
OHGS S.r.o., 17. listopadu 1020, 562 OI Ústí nad Orlici
Obec Troubelice
Obec Lipinka
b)

dotčené orgány a ostatní (D):
Povodí Moravy, S.p., Brno, Dřevařská 11,605 II Brno
Krajský hygienik Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc
Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII1, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MěÚ Uničov, ochrana přírody a krajiny
MěÚ Uničov, státní správa lesa
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