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č.j.:   116063-21/OZP-bik 

spis. zn.:  36300-2021 

Vyřizuje/linka:  Bílá Kamila/461550255 

Svitavy dne: 06.12.2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

NÁVRH 
 

STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE 
 

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 ochranných pásem vodního zdroje, který dne 02.09.2021 podala 

 

Obec Študlov, Študlov 26, 569 04 Brněnec, IČ: 00277479, 

kterou zastupuje na základě plné moci firma 

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48172901 
 

(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení: 

 

 

I.  Podle § 30 vodního zákona 
 

stanoví ochranné pásmo I.stupně 

 

vodního zdroje - Prameniště Květiny 

 
na pozemku parc.č. 7/4 v katastrálním území Študlov u Vítějevsi, obec Študlov, kraj 

Pardubický, hydrogeologický rajon 4232 – ústecká synklinála v povodí řeky Svitavy, 

číslo hydrologického pořadí 4-15-02-013. 

 

 

 

Městský úřad Svitavy 
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Orientační určení polohy vodního zdroje: 

 

název/souřadnice X Y 

Květiny-sběr.jímka KS1 -600744 -1115590 

z toho vlastní zdroje 

v prameništi Květiny 

  

studna K1 -600773 -1115624 

studna K2 -600769 -1115625 

studna K3 -600758 -1115625 

studna K4 -600734 -1115598 

studna K5 -600751 -1115589 

 

Celková plocha ochranného pásma I. stupně je 2151 m2. 

 

Opatření v ochranném pásmu I. stupně: 

- zajistit a udržovat řádné označení pásma 

- území oplotit a zabránit tak vstupu divoké zvěře (vysoká, divoká prasata) 

- vymezený prostor řádně obhospodařovat a řádně udržovat 

- zabránit průniku povrchových a přívalových vod do zdrojů a to prostřednictvím záchytných 

příkopů  

- nesmí se zde provádět zemní práce narušující půdní pokryv, pást zvířata 

-nesmí se zde těžit zemní hmoty, skladovat nebezpečné látky, parkovat mechanismy 

- nelze používat pesticidy, repelenty, minerální hnojiva 

- nesmí zde být skladiště materiálů, trvalé skládky dřeva 

- zákaz vstupu nepovolaným osobám. Do oploceného prostoru bude povolen vstup pouze 

osobám provádějící zde údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení, případně 

osobám, které jsou pověřeny provozovatelem k údržbě plochy ochranného pásma 

- nesmí zde být budovány žádné stavby nesouvisející s jímaním, čerpáním či úpravou vody 

- v okruhu do 50 m od okraje OP by neměly být vysazovány listnaté stromy 

- v navrženém ochranném pásmu I. stupně vymýtit listnaté stromy, neboť jejich kořenový 

systém může výrazně narušit jímky a zářezy  

- lesní komunikace na jižním okraji (nad sondami K-1 až K-3) smí být používána pouze pro 

vodohospodářské účely 

 

II.  Podle § 30 vodního zákona 
 

stanoví ochranné pásmo II. stupně 

 

vodního zdroje - Prameniště Květiny 
 

na pozemku parc.č. st. 49, st. 98, 7/3, 9, 14/1, 14/2, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 15, 16/2, 16/5, 

16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 17/1, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/31, 17/60, 17/66, 

17/70, 17/77, 17/80, 17/81, 17/82, 17/112, 17/114, 17/115, 17/116, 17/138, 17/139, 17/140, 

17/143, 18/1, 18/4, 23/1, 211, 212/1, 213, 214, 216, v katastrálním území Študlov u 

Vítějevsi, obec Študlov, kraj Pardubický, hydrogeologický rajon 4232 – ústecká 

synklinála v povodí řeky Svitavy, číslo hydrologického pořadí 4-15-02-013. 

 

Celková plocha ochranného pásma II. stupně je 678 461 m2. 
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Opatření v ochranném pásmu II. stupně: 

- zemědělské obhospodařování pozemků, používání hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o 

stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 277/2020 

Sb.,tzn., že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně bude nahlíženo jako na 

zranitelnou oblast. Razantní změna dosavadního způsobu obhospodařování musí být 

posuzována osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. 

- způsob obhospodařování lesních a zemědělských ploch konkretizovat pro splnění níže 

uvedených podmínek prostřednictvím agrotechnického, nově zpracovaného a zpřísněného 

posudku; nárůst dusičnanů svědčí o nedodržování agrotechnických postupů ve vymezeném 

pásmu 

- zrušit skládky různých odpadů malého rozsahu 

- na ochranu a ošetření lesa používat pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy, 

pesticidy aj.), které jsou povoleny pro toto ochranné pásmo – řídit se každoročně 

zveřejňovaným „Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“ 

- skládky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě – zabránit úniku 

závadných látek 

- nelze zde budovat a provozovat lesní školky 

- při výchovných a obnovných těžbách dřeva je třeba vytěženou biomasu vyklidit mimo 

pásmo 

- neopravovat zde mechanismy, nedoplňovat pohonné hmoty do mechanismů, nebudovat zde 

skládky pohonných hmot 

- výstavba jakýchkoliv skládek je zakázána 

- nelze zde provádět odvodňovací práce 

- nelze zde likvidovat odpadní vody formou podmoků do nesaturované zóny, pouze v osídlené 

části dle výsledků hydrogeologického průzkumu 

- nelze zde budovat skládky hnoje, silážní jámy, komposty, ustájení dobytka, hnojiště 

- nesmí se zde skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin 

- v pásmu se nesmí hnojit statkovým hnojem ani vyzrálým kompostem 

- lze zde použít kombinovaná hnojiva s omezenou rozpustností 

- nelze zde pást hospodářská zvířata, zakázaný je chov jakékoliv zvěře 

- do pásma se nesmí vyvážet obsah žump, močůvkových jímek a kejda hospodářských zvířat, 

silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic 

- lesní a polní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok 

povrchových vod 

- veškeré zásahy do země, tj. výkopy, vrtné práce, těžba surovin, ale i razantní změna 

dosavadního způsobu obhospodařování musí být hydrogeologicky posuzovány 

- hranice OP II. stupně musí být v terénu vyznačeny tabulkami či výtyčkami, případně 

částečně ohrazením a oplocením. 

 
Kontrolní opatření: 
Kontrolní systém v době vodárenského klidu by měl fungovat v následujícím rozsahu: 
- sledovat množství odtékající podzemní vody z prameniště 
- 2x ročně zkontrolovat stav jímacích objektů a stav obou ochranných pásem 
- kvalitu surové vody podzemní vody kontrolovat v souladu s vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. 
v intervalu 2x ročně (jaro a podzim) 
- zjistí-li se rozbory zhoršení kvality jímané podzemní vody, a toto zhoršení bude potvrzeno i 
opakovanými kontrolními rozbory, tak kromě identifikace znečištění musí být provedena 
revize ochranných pásem, ochranná pásma případně zvětšena a podmínky obhospodařování 
zpřísněny 
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- při opětovném vodárenském provozu nově stanovit kontrolní opatření zejména ohledně 
odběru, kvality jímané vody a hodnot přebytků. 
 
Návrh ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje prameniště Květiny zpracovala 
firma Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim – RNDr. 
Radko Pavliš – odborná způsobilost v hydrogeologii, č. 1184/2000. 
 
Časová platnost ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje je do 31.12.2024. 

 
 

Odůvodnění: 
 

 

 

Dne 02.09.2021 podal navrhovatel Obec Študlov, Študlov 26, 569 04 Brněnec, IČ: 
00277479, kterého zastupuje na základě plné moci firma VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 48172901, návrh na stanovení ochranného pásma I. a II. stupně 
vodního zdroje prameniště Květiny. 
 
Lokalita Květina se nachází v bočním údolí jižně od Študlova. V horní části prameniště byly 
vyhloubeny sondy K-1, K-2 a K-3, v dolní části pak sondy K-4 a K-5. Všechny sondy byly 
vyhloubeny profilem 2,20 m x 2,20 m. K vystrojení těchto sond byly použity celokruhové 
betonové skruže Js 100 cm. V dolní části výstroje bylo osazeno odběrné potrubí Js 80 mm 
(litinové tlakové protikusy TP-80 mm) s vtokovými koši. V úrovni ustálené hladiny bylo 
instalováno přepadové potrubí průměru 108 mm (pouze u K-4 průměru 89 mm). U všech 
sond bylo provedeno asymetrické jílové těsnění, aktivní přítoková část byly obsypána 
granulovanou drtí o zrnitosti 8/16 mm. Sondy byly překryty dvoudílnými betonovými 
zákrytovými deskami a řádně označeny. 
 
Odběr podzemní vody z vodního zdroje prameniště Květiny byl povolen rozhodnutím 
Městského úřadu Svitavy dne 14.01.2005, č.j. OŽP/29634-04/7255-04/puj a prodloužen 
rozhodnutím  ze dne 17.12.2014, č.j. 65458-14/OZP-bik, sp.zn. 9050-2014. 
 
Návrh omezení činností v ochranném pásmu I. a II. 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 I. a II. 
stupně vodního zdroje lze podat písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky k vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Svitavy ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 

 

                                                                                         Ing. Marek Antoš 

                                                                        vedoucí odboru  životního prostředí 

                                                          Městského úřadu Svitavy 

 

 

Přílohy: 

- Návrh zpracovaný firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (k nahlédnutí na odboru 

životního prostředí Městského úřad Svitavy) 

- snímek katastrální mapy – vyznačení ochranného pásma I. a II. stupně 
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Obdrží: 
Městský a obecní úřad k vyvěšení písemností a podání zprávy vodoprávnímu úřadu 
1. Městský úřad Svitavy – odbor vnitřních správy, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy 2 
2. Obecní úřad Študlov, Študlov 26, 569 04 Brněnec 
 
Navrhovatelé (doručenky) 
3. Obec Študlov, Študlov 26, 569 04 Študlov 
4. VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
 
Ostatní 
doručením na úřední desce Městského úřadu Svitavy a na úřední desce Obce Študlov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Svitavy a Obecního úřadu Študlov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad 

Městského úřadu Svitavy. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ........................                                                           Sejmuto dne........................ 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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