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VEŘEJNÁ VYHLÁŠXa
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životníroprostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. I zákona č, 2541200I Sb., o vodách
aozměně některých zákonů (vodní zákon), vplatném zněru (dale jen "vodní zákon") a jako místně
pffslušný správní orgán (dálejen,,vodoprávníúřad") podle ustanovení § 11 odst. I zák. č.500/2004 Sb.,
správní řád, v platnémznéní(drálejen,,správní Ťád"),zveíejňuje v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu
náwh opatření obecné povahy (dále jen ,,OPP") ve věci stanovení ochranných pásem vodního zdroje
Líšná, který dne I0.8.20I'l podala právnická osoba, tj.

voDÁRENsKÁ AKCIovÁ sPoLEČNo§T,
Sázavou 1
(dálejen "žadatel"),

a.s.,

IČo 49455842,Studentská

156, Žď

ár nad

Vodoprávní úřaďvyzýváv souladu s § 172 odst, 1 a odst.4 správního řádu dotčenéosoby (kdokoli,jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny), aby k náwhu OOP uplatnily písemné
připomínky nejpozději do 30 dnů ode dnejeho zveřejnění.
Vodoprávní úíadvyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vlastníky nemovitostí, jejichž
práva, povinosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny,
aby proti návrhu OOP podávaly písemnéodůvodněnénámitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout.

Do podkladů pffslušné technické dokumentace a ostatních podkladů je možnénahlédnout v kanceláři
odboru stavebního a životníhoprostředí MěÚ Nové Město na Moravě (úřední dny Po 8.00 - II.45 a
Iz.30 _ 18.00 hodin, St 8.00 _ 1I.45 a 12.30 - 17.00 hodin).
Návrh opatření obecné povahy
Městshý Úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životníhoprostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní Úřad podle § l04 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona na základě náwhu žadatele

ze dne 10.8.2017

I.

stanovuje

Podle § 30 odst. 1 vodnířro zákona, vyhlášky ě. I31lI999 Sb., kterou se stanoví seznam vodiárenslcých
nádrŽÍ a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen ,,vyhláška") a § 171 a
násl. správnítro řádu

č.i. tlzl+tzotl

str. 2

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Líšná
(dále jen ,,OP I. st.") za účelemochrany vydatnosti, jakosti a zdtavotní nezávadnosti zdtoje podzemních
vod na pozemku p_arc. č. 44214 (druh pozemku - trvalý travní porost) vkatastrálntmúzemí Líšná, Kraj
Vysočina, okes Zďár nad Sázavou, obec Líšná, hydrogeologiclcý rajon 6560, číslohydrologického
pořadí: 4

-

15

-

01

-

026 (dále jen ,,zdroj podzernních vod").

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

VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
I. sTtJPNĚ

NEPoVoLANÝna vsrup ZAKÁJ.ÁN
provozovatel

voDÁRENsxÁ arcIovÁ spoLBčNosT A.s.

il.

stanovuje

podle § 30 odst. 1 vodního zákona, vyhlášky č. I37lI999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenslcých
nádržía zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen ,,vyhláška") a § 171 a
násl. správního řádu
ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Líšná
(dále jen ,,OP [I. st.") za účelemochrany vydatnosti, jakosti a zdravotni nezávadnosti zdroje podzemních

vod.OPII.st.navazujenaOPI.st.ajenavrženo napozemcíchparc.č.463,464,465,466,467,468ast.
parc. č. 34, 35v katastrálním ízemíLíšná, Kraj Vysočina, okres Žďar nad Sázavou, obec Líšná,
hydrogeologický rajon 6560, číslohydrologického pořadí: 4

-

15

-

01

-

026.

OP [I. st. bude označeno na rizikových místech a pffstupových cestách výstražnými tabulemi v souladu
s

předloženou dokumentací takto:

VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
il. STUPNĚ
provozovatel

voDÁRENsrÁ arctovÁ spot-BčNosT A.s.

ilI.

Návrh ochranných opatření v územíchOP
je zakázáno:
provádět veškeréčinnosti, které přímo nesouvisí s vodárenshým provozem, s údržbou
vodárenských objektů, powchu, porostů, oplocení
pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat, (lzemí bude trvale zatravnéno

v OP I.

a)

b)

c)

d)
e)

0

st.

poškozovat vodárenské objekty včetně oplocení, trvalé porosty a povrchové půdnívrstvy
vstupovat nepovolaným osobám
provádět vrtné práce a budovat objekty zasahující do jednotlivých zvodrll s vyjírrkou
hydrogeologických průzkumů a objektů, které by sloužily pro jímánípodzemní vody za
účelemzásobování pitnou vodou vodovodem pro veřejnou potřebu Líšná

zíizovat a povolovat vrty pro tepelná čerpadla

č.i. ttzoltzotl

str. 3

je zakáaáno:
a) na řvalém travním porostu využívanémkpastvě dobytka zíizovaízaíízenípastevních

v OP II.

st.

areálů (napaj edla, krmiště, salaše)

b)
c)
d)

e)

IV.

provádět změnu ztrvalého travního porostu na ornou půdu
provádět napozemcích změnu územníhoplánu tak, aby tyto byly určeny k zastavění

provádět vrtné práce a budovat objekty zasahttjící do jednotlivých zvodní s vyjímkou
hydrogeologických průzkumů a objektů, které by sloužily pro jímání podzemní vody za
účelemzásobování pitnou vodou vodovodem pro veřejnou potřebu Líšná

zíizovat a povolovat vrty pro tepelná čerpadla

Režim činnostív OP I. st.:
Vodárenský majetek musí být trvale udržován ve funkčním stavu a musí bytna něm prováděna
pravidelná provozní údržba.
Pozemek bude zatravněn a trvalé travní porosty obhospodařovány dle zásad podrobně
specifikovaných v doloženédokumentaci. Posečená travní hmota musí být vždy odklizena.

Dřeviny z náleilbudou pravidelně odstraňovány.

V.

t]kládá povinnost:

1.
2.

Provádět pravidelnou fyzickou kontrolu
objektu.

ízemíOP I. st. včetně územípovodí jímacího

Vlastník předmětného vodnílro zdroje bude ověřovat účinnoststanovených ochranných

pásemaopatřenívněm.

odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 10.8.2017 od žadatele žádost o stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
vodního zdrqe Líšná. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řizení.
Příslušnou dokumentaci včetně ana|ýzy rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
vodního zdroje ve smyslu § 2, odst. c) lyhlášky zpracovala firma Vodárenská akciová společnost, a,s.,
červenec 2OI7.

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

L

stupně na

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, které se zřizuje kochraně vodnítro zdroje před znečištěním
mikrobiálním a látkami toxickými či jinak škodlivými a dále k ochraně filfoačníoblasti do vzdálenosti od
jímacíhoobjektu, znížpřitok vody kjímacímu objektu trvá 50 dní, je nawženo na souvislém ízemí

navazlýícímna OP I. stupně a jeho hranice jsou vedeny po hranicích jednotliých pozemků dle KN.

Zdrojem podzemních vod vodní zdroj Líšnáje vrtaná studna na pozemku 442t4 v k.ú. Líšná.Povolení ke
stavbě vodovodu, jehož součástí je vrtaná studna a propojovací potrubí vydal Městský úřad Nové Město
na Moravě, odbor stavební a životního prostředí dne26.5.2016 pod čj.MUNMNMi549ol2O16-26.
PřísluŠnépovolení k nakládání s vodami vydal Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a
Životního prostředí dne 3.2.2017 p_od čj.MUNMNTW1737412OI6-4 vrozsahu Qprum = 0,2 l/s, Qden
max.= 30m3, Qměsíc max. = 900m3, qrók max. = 5 500m3. Platnost tohoto povoiení byla stanovena na
dobu životnosti studny.

Vrtaná 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 zdtoje

se nenacházej

vydatnost, j akost nebo zdravotní nezávadnost.

í jiné jímacíobjekty,

které by mohly ovlivnit jeho

Č.1. ttZ.l+tZOtl

str.

.1

K PřísluŠnéŽádosti bylo doloženo stanoyisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 Oo Brno, pod čj.
PMU364Ol20l7-2O3lIk ze dne 26.7,2017 a závazné stanovisko Agentury ochrany přúody a krajiny
Č9s\9 r9gubliky, Regionální pracoviště SCHKO Žta,rske vrchy, nrncísra lÓ, sg| oi' ňfu nadSázavou,
č j.03l95lz}\rl[1 ze dne 18.9,2017.
VodoPrávní Úřad pod čJ.M[INMNM/II294\2O17-7 ze dne 9.11. seznámil správní orgány, jejichž zájmy
by mohly být projednávanou věcí dotčeny, s návrhem OOP a poskytl jim Úůtu t< vý.;aareni. Této lhůty
k vyjádření nebylo využito.

Ing. František Laštovička
referent odboru stavebního a životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
SouČasně Úřad pro qlvěŠenípotwzlje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový
přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potwzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Rozdělovník:
Účastnírci řízení(§ 27 odst.l správního řádu): do vlastních rukou
VoDÁRENSKÁ AKCIovÁ sporBČNoST, a.s., IDDS: siygxrm
Účastníciffzení(§ 27 odst,2 správního řádu): veřejnou vyhláškou
Marie Bukáčková, Líšnáč.p.49,59203 Sněžné
Mgr. Lenka Forrest, Líšnáč.p. 49,592 03 Sněžné
lrlaťieZíchová, V. P. Čkalova č.p.5O2lI4,160 O0 Praha 6-Bubeneč
Bohumil Klíma, Líšnáč.p. I,59203 Sněžné
Vlasta Klímová, Líšnáč.p. 7,59203 Sněžné
Václav Lídl, Poděbradská č.p. 573lI58, Praha 9-Hloubětín, 198 0O Praha 98
Miloš Drdla,Sázava č.p. 135, 59211 Velká Losenice
Se žádostí o vyvěšení:

Obec Líšná, IDDS: w44a8jp
Městský Úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. IO3,5g2 31 Nové Město na Moravě
Dotčenéorgány: doporučeně

Agentura ochrany přÍrody a krajiny Českérepubliky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské wchy,

IDDS:dkkdkdj
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

Na vědomí:
Městslcý Úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. IO3,592 31 Nové Město na Moravě

