MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600,
fax:516 488 779
Sp. Zn.: SMBO 5247/2020/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 5248/2020
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 10. 3. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Změna Ochranného pásma vodního zdroje Skrchov
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174
správního řádu
Mění
podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti vodního zdroje Skrchov, na parcele 154/1, k. ú. Skrchov, č. h. p. 4-15-02-0130,
hydrogeologický rajon: 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560
Krystalinikum v povodí Svratky, kraj Jihomoravský
ochranné pásmo vodního zdroje Skrchov takto:

Ochranné pásmo I. stupně
Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na
pozemcích parc. č. 154/1 a 154/3, k. ú. Skrchov. Přesné hranice ochranného pásma
I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn č. 196 z roku 2018 pro
katastrální území Skrchov.
Rohy ochranného pásma budou osazeny sloupky s výstražnými tabulemi:
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V ochranném pásmu I. stupně je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být
ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou
negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či
havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.
V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:
 povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního
zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Skrchov
 hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním
jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
 skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
 zřizování skládek odpadů všeho druhu
 odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
 provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
 vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro
osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je
nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
- zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
- osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele
vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod.,
související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být
poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkám v něm.
- osoby kontrolních orgánů
Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i
další výjimky ze zákazu vstupu, resp. vjezdu.
 umisťování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro
manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších
staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k
manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například
jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:
1. Provozovatel vodovodu je povinen, obdobně jako to ukládá zákon vlastníkovi, pečovat
o jímací objekty, území jejich OP I. st. a provádět průběžně provozní údržbu.
2. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové
podzemní vody v rozsahu monitorovacího rozboru podle tabulky č. 3 s minimální
četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek,
resp. uhlovodíků C10 – C40.
3. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č.
252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně 1x za 30 dní.

Ochranné pásmo II. stupně
Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na
pozemcích parc. č. 154/1, 154/3, 154/4, k. ú. Skrchov a na pozemku parc. č. 119, k. ú.
Vlkov u Letovic. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny
Záznamem podrobného měření změn č. 197 z roku 2018 pro katastrální území Skrchov
a č. 92 z roku 2018 pro katastrální území Vlkov u Letovic.
Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových lesních cestách označeno
výstražnými tabulemi:

V ochranném pásmu II. stupně je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být
ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou
negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či
havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.
V ochranném pásmu II. stupně je nutné provádět okamžitou likvidaci havarijních úniků
škodlivin do horninového prostředí (kontaminovanou zeminu transportovat na ekologicky
zabezpečenou skládku, příp. kontaminaci ekologicky zlikvidovat vně ochranného pásma
vodního zdroje). Vznik havárie a způsob její likvidace musí být neprodleně oznámen
příslušnému vodoprávnímu úřadu a provozovateli vodního zdroje.
V ochranném pásmu II. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:
 povolování odběrů podzemní vody bez hydrogeologického vyjádření, které vyloučí
ovlivnění vydatnosti vodního zdroje
 povolování nebo provádění změn druhů pozemků nebo způsobu jejich využití bez
hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti a kvality podzemní vody
vodního zdroje·
 vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod
 zřizování skládek odpadů všeho druhu
 hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním
jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
 skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
 využívání zpevněných i nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
 umisťování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro
manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších
staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k
manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například
jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, obdržel dne 22. 1. 2020 od "Svazku vodovodů a kanalizací"
měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952, který je zastoupen
Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842,
žádost o změnu ochranných pásem vodního zdroje Skrchov.
Žádost byla doložena těmito doklady:
– Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Skrchov, zpracoval RNDr. Zdeněk
Krčmář, ENVI AQUQ, s.r.o., Blatného 1,616 00 Brno
– záznam podrobného měření změn z roku 2018, č. 92 pro katastrální území Vlkov u Letovic a
záznamy podrobného měření změn z roku 2018 č. 196 a 197 pro katastrální území Skrchov
Dokumentace řeší rozsah ochranných pásem vodního zdroje Skrchov a návrh způsobu
činnosti a hospodaření na tomto území.
Vodní zdroj Skrchov je tvořený sběrnou jímkou s jímacími zářezy, kontrolní šachtou
s jímacím zářezem a pramenní jímkou. Původní Pásmo hygienické ochrany bylo stanoveno
rozhodnutím Okresního úřadu Blansko, referátu životního prostředí, dne 12. 10. 1992 pod č. j.
ŽP/Vod/901/92-Ry, Kl.
Popisné a technické údaje o vodním zdroji
Název - označení:
Skrchov
Katastrální území:
Skrchov
Číslo parcely:
154/1
Hydrologické pořadí:
4 - 15 – 02 - 0130
Hydrogeologický rajon:
4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku
s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky
Vlastník:
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Provozovatel:
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice
Přírodní podmínky a charakteristika území
Geomorfologické, hydrologické, klimatické
 po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě
Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina a
okrsku Ústecká brázda.
 nadmořská výška terénu v prostoru vodního zdroje se pohybuje kolem 390 m n.m. až 398
m n.m.
 hydrologicky je území zařazeno zařazena do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí
(3. řádu) 4-15-02 Svitava, dílčímu povodím (4. řádu) s názvem Svitava s číslem
hydrologického pořadí 4-15-02-0130-0-00
 posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4
Pedologické, geologické, hydrogeologické
 pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří kambizemě

 po stránce hydrogeologické rajonizace ČR je předmětná lokalita situována v rajonu 4232
Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí
Svratky
OP a ochranná území jiných zájmů podle zvláštních předpis
 jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a
přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují
Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje
 jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek
 vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických
srážek spadlých na okolních svazích Českotřebovské vrchoviny.
 kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a
činnost na okolních pozemcích
 zájmový prostor je odvodňován bezejmenným pravostranným přítokem Svitavy,
povrchové vody této vodoteče nemohou vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
 v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému
nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 potenciálními zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na lesních pozemcích.

Do podkladů návrhu opatření je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00
(v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice, Odbor tvorby a ochrany
životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, a to v termínu nejpozději do 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění.
V souladu s ust. § 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 ust. § 172 odst. 5 správního řádu 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 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Vodoprávní úřad tímto v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby,
aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, nejpozději do 30
dnů ode dne jeho zveřejnění.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou
moc.

„otisk úředního razítka“
Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice, Obec Skrchov a Obec Stvolová provedou zveřejnění tohoto dokumentu v
místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty
vodoprávnímu úřadu.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne : ......................................

Sejmuto dne : .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)

Příloha:
Zákres ochranného pásma
Obdrží:
1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
2. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; doručí se:
divize Boskovice, 17.listopadu 14, Boskovice
3. Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice
4. Obec Stvolová, Stvolová 39, 679 61 Letovice
Dotčené orgány:
1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

