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Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
5923I Nové Město na Moravě

čj.,

Tel.:

E-mail:

MUNMNM/1I294{20I7-9

566 598 409
frantisek.lastovicka @ meu.nfilnm.cz

vEŘEJNÁ vyrrr.Ášrl
opATŘENí onncnÉ povAl{y

Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Líšná

Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. I zákona č. 25412001 Sb., o vodách
aozměně některých zákonů (vodní zákon), vplatném znění (drále jen "vodní zákon") a jako místně
příslušný správní orgán (dálejen,,vodoprávníúřad") podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád"), na základě návrhu, který dne 10.8.2017 podala
právnická osoba, tj.

VODÁRENSKÁ AKCIovÁ Spol-nČNost, a.s., IČO 4g455842,Studentská t56, Žď ár nad
Sázavou 1

(dálejen "žadatel"),

I. stanovuje

podle § 30 odst. 1 vodního zákona, vyhlášky č.13711999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenslcých
nádrŽÍ a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen ,,vyhláška") a § 17 1 a
násl. správního řádu

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Líšná

(drále jen ,,OP I. st.") za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních
vod na pozemku p,arc. č. 44214 (druh pozemku - trvalý travní porost) v katastrálnímúzemi Líšná, Kraj
VysoČina, okes Žďár nad Sázavou, obec Líšná, hydrogeotogiclcý rajon 6560, číslo hydrologickéhó
pořadí: 4 - 15 - 01 - 026 (dále jen ,,zdroj podzemních vod").

OP I. st. je stanoveno v bezprostředním okolí zdroje podzemních vod na pozemku parc. č. 442t4
v katastrálním ízemí Líšná, bude oploceno a označeno výstražnou tabulí v souladu s předloženou
dokumentací takto:

VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSVIO

I. STUPNĚ

NEPov oLANÝtu v srup z nrAz n:l
provozovatel

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOIBČNOST A.S.

Nové Město na Moravě 9.3.2018
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ilI.

il. stanovuje

Podle § 30 odst, 1 vodnítro zákona, vYhlášky č. 137ttggg Sb., kterou se stanoví seznam vodiárenskýchnádrŽÍ azásady pro stanovení azměny ochranných pásem vodnich zdrojů (dálejen ,,vyhláška.) a § 17l anásl. správnfto řádu

ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Líšná

(dále jen ,,OP IL st,") za te1!1 ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotnínezávadnosti zdroje podzemních
vod, oP IL st. navazuje na oP I. st. a je nuuiŽ.no na iozemcích parc. č.463,464,465, 466,46.7,468 a st.
Parc, Č, 34, 35v katastriilním území Líšná, Kraj Ýysočina, Ókres žtai 

"uá 
sáuáu, obec Líšná,hydrogeologiclcý rajon 6560, číslo hydrologickétro poraor: 4 - 15 - 07 - 026.

OP il, st, bude oznaČeno na rizikových místech a přístupových cestách výstražnými tabulemi v souladu
s předloženou dokumentací takto:

VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSVIO

il. STUPNĚ

voDÁREN, *Á ťi"ěr"óir"ť3'ror"eNo s T A. s .

Návrh ochranných opatření v územích OP

v OP I. st. je zakázáno:

a) Provádět veŠkeré Činnosti, které pffmo nesouvisí s vodárenským provozem, s údržbou
vodárenslcých obj ektů, povrchu, porostů, oplocení

b) Pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat, územíbude trvale zatravněno
c) PoŠkozovat vodárenské objekty včetně oplocení, frvalé porosty a powchové půdní vrstvy
d) Vstupovat nepovolaným osobám
e) Provádět vrtné Práce a budovat objekty zasahující do jednotlivých zvodní s vyjímkou

hYdrogeologiclcých pruzkumů a objektů, které bý sloužiý pro jímání podzemní ioay za
účelem zásobování pitnou vodou vodovodem pro veřejnoupótr"bu ušná

D zřizovaí a povolovat vrty pro tepelná čerpadla

v OP tr. sí. je zakázáno:

a) na trvalém travním porostu vyuŽÍvaném kpastvě dobytka zřizovat zařízení pastevních
areálů (napajedla, krmiště, salaše)

b) provádět změnu z trvalého ffavního porostu na ornou půdu
c) Provádět naPozemcích změnu územního plánu tak, aby tyto byly určeny k zastavění
d) dnotlivých zvodní s vyjímkou

pro jímání podzemní vody za
potřebu Líšná

e) zťtzovat a povolovat vrty pro tepelná čerpadla

Režim činností v OP I. st.:

Vodárenslcý majetek musí být trvale udržován ve funkčním stavu a musí být na něm prováděna
pravidelná provozní údržb a.

Pozemek bude zatravněn a trvalé travní porosty obhospodařovány dle zásad podrobně
sPecifikovaných v doloŽené dokumentaci. Posečená travní hmota musí být vždy odkJizena.

Dřeviny z náletu budou pravidelně odsúaňovány.

Iv.
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Uk|ádá povinnost:

1. Provádět pravidelnou fyzickou kontrolu území OP I. st. včetně území, povodí jímacího
objektu.

Vlastnft předmětného vodního zdroje bude ověřovat účinnost stanovených ochranných
pásemaopatřenívněm.

odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 10.8.2017 odžadate|e žádost o stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
vodnfito zdroje Líšná. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Příslušnou dokumentaci včetně analýzy rizlk ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
vodního zdroje ve smyslu § 2, odst. c) vyhlášky zpracova|a firmaVodárenská akciová společnost, á,s.,
červenec 2017,

Pro přímou ochranu jímacího objektu - vrtaná studna bylo navrženo ochranné pásmo I. stupně na
oploceném pozemku, který se nachází v bezprostřední okolí jímacího objektu.

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, které se zřizaje k ochraně vodního zdroje před znečištěním
mikrobirálním a látkami toxiclcými či jinak škodlivými a dále k ochraně filtrační oblasti do vzdálenosti od
jímacího objektu, znížpřííok vody kjímacímu objektu trvá 50 dní, je navrženo na souvislém území
navazujícím na OP I. stupně a jeho hranice jsou vedeny po hranicích jednotlivých pozemků dle KN.

7Árojem podzemních vod vodní zdroj Líšná je vrtaná studna na pozemku 44214 v k.ú. Líšná. Povolení ke
stavbě vodovodu, jehož součástí je vrtaná studna a propojovací potrubí vydal Městshý úřad Nové Město
na Moravě, odbor stavební a životního prostředí dne26.5.2016 pod čj.MUNMNI\í/5490/2016-26.

Příslušné povolení k nakládání s vodami vydal Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a
životního p_rostředí dne 3.2,2017 pod čj.MUNMNWI7374|2016-4 vrozsahu Qprům = 0,2 l/s, Qden
max.= 30m3 , Qměsíc max. = 900m3 , Qrok max. = 5 500m3 . Platnost tohoto povoiení byla stanovena na
dobu životnosti studny.

Yrtaná studna je na pozemku parc. č.44214 v k.ú. Líšná, který je ve vlastnictví obce Líšná. Povodí
prameniště je tvořeno loukami.

V bezprostřední blízkosti vodního zdroje se nenacházejí jiné jímací objekty, které by mohly ovlivnit jeho
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost.

K příslušné žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská II,602 00 Brno, pod čj.
PM043640|2OI7-203|Kí ze dne 26.7.2017 a závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Ž,ďárské wchy, Brněnská 3Ó, Sgt OI- Ž,ďár nad Sázavou,
čj.03I9ýZ^rl17 ze dne 18.9.2017.

Vodoprávní úřad pod čj.M[INMNWII294120I7-7 ze dne 9.11. seznámil správní orgány, jejichž zájmy
by mohly být projednávanou věcí dotčeny, s návrhem OOP a poskytl jim lhůtu k vyjádření. Této lhůty
k vyjádření nebylo využito.

Podle § 172 odst.1 správního řádu byla písemnost obsahující celý návrh OOP s odůvodněním doručena
veřejnou vyhláškou pod čj.MUNMNM/I129412017-8 ze dne8.II.2017. Písemnost byla vyvěšena na
Úředních deskách příslušných úřadů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vodoprávní úřad v této písemnosti ziároveň vyzval podle § 172 odst.1 a odst. 4 správního řádu dotčené
osoby (kdokoli, jehoŽ práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny), aby k náwhu OOP
uplatnily písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění a současně podle § 172 odst.l a
odst. 5 správního řádu vyzval vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny, aby proti návrhu OOP podávaly písemné
odůvodněné námitky ve stejné lhůtě 30 dnů ode dnejeho zveřejnění.

2.
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Vypořádání se s připomínkami dotčených osob:

'. 
návrhu oop nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany dotčených osob.

Rozhodnutí o podaných námitkách:

k náwhu oop nebyly uplatněny žádné námitky vlastníku nemovitostí.

Poučení

ooP nabývá ÚČinnosti Patnáctý.mdnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správníhoorgánu, kter,ý písemnost doručuje

podle § 173 odst, 2 správního řádu proti oop nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst, 2 sPrávnílro řádu soulad ooP s právnlmipředpisy lze posoudit v přezkumné mřízení.
Podle § 173 odst, 1 sPrávního řádu do ooP ajeho odůvodnění můžekaždýnahlédnout u správnírroorgánu, který OOP vydal.

str 4

Ing. Lenka Jamborová v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

otisk úředníh o razítka

15 dnů na úřední desce. Současně musí být
Celé toto OOP musí být vyvěšeno nejméně po dobu
zveřej něno způsobem umožňujícím dáikový pií.top.

oBEc
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potwzuje vyvěšení a sejmutí nr."-.,o?řO'

tlš
Sněž
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu): do vlastních rukou
VODÁRENSKÁ AKCIovÁ spoI-BČNoST, a.s., IDDS : siygxrm

Účastníci řízení (§ 27 odst.2 správního řádu): veřejnou vyhláškou
Marie Bukáčková, Líšná č.p.49,59203 Sněžné
Mgr. Lenka Forrest, Líšná č.p. 49,592 03 Sněžné
MarieZichová, V. P. Čkalova č.p.5O2l14,160 0O Praha 6-Bubeneč
Bohumil Klíma, Líšná č.p. 1,59203 Sněžné
Vlasta Klímová, Líšná č.p. I,592 03 Sněžné
Václav Lídl, Poděbradská č.p. 573ll58, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Miloš Drdla, Sázava č.p. l35, 5921I Velká Losenice

Se žádostí o vyvěšení:
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp
Městslcý Úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 1O3,592 31 Nové Město na Moravě

Dotčené orgány: doporučeně

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
IDDS:dkkdkdj
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

Na vědomí:
Městslcý Úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nrám. č,p, I03,592 31 Nové Město na Moravě


