Městský úřad

Kuřim

Odbor stavební a vodoprávní
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
POČET LISTŮ:
DATUM:

S-MK/11339/16/OSVO/Gi
MK/16699/16/OSVO
Ing. Gibalová
541422320
gibalova@kurim.cz
8
3.10.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – změna ochranných pásem vodních zdrojů
Moravské Knínice (vrtaná studna HV 1) , Čebín-Podhájí (vrtaná studna
HV 201, (HV 101))
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a vodoprávní, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 10 a
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů na návrh

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČO
49457004, který zastupuje
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno,
IČO 49455842 ( dál jen „navrhovatel“),
dle § 171 správního řádu a § 115a vodního zákona

1.mění
pásma hygienické ochrany vodních zdrojů Moravské Knínice (vrtaná studna HV 1), Čebín –
Podhájí (vrtaná studna HV 201, HV 101) stanovená rozhodnutím OkÚ Brno-venkov č.j. : VLHZ
1031/86-H dne 28.11.1986.
Za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů Moravské
Knínice (vrtaná studna HV 1 na pozemku p.č. 4349 v k.ú. Moravské Knínice), Čebín – Podhájí
(vrtaná studna HV 201 na pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Čebín, (HV 101 na pozemku p.č. 313/10
v k.ú. Čebín )), číslo hydrologického pořadí 4-15-01-143, 4-15-01-144, číslo hydrogeologického
rajónu 2242 Kuřimská kotlina, číslo útvaru podzemní vody 22420 Kuřimská kotlina

stanoví
dle § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma v následujícím rozsahu:

Ochranné pásmo I. stupně
je v souladu s ustanovením vodního zákona § 30 odst. 4 a je navrženo v počtu a rozsahu
dvou samostatných území, pro každé jímací území po jednom území.
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území č. 1 (pro jímací území Moravské Knínice)
 vztahuje se k jímacímu objektu HV 1,
 území má tvar přibližně obdélníku, protaženého ve směru SV – JZ, o celkové výměře
1751 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, pozemek je ve vlastnictví soukromých
fyzických osob,
 jedná se o pozemek p.č. 4349 v k.ú. Moravské Knínice, dlouhodobě využívaný jako území
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Moravské Knínice, nyní beze změny rozsahu a
vedení hranice ochranného pásma,
 přístup a příjezd je po silnici a následně po ostatní komunikaci, pozemek p.č. 4114 v k.ú.
Moravské Knínice, který je ve vlastnictví Obce Moravské Knínice.
území č. 2 (pro jímací území Čebín - Podhájí)
 vztahuje se k jímacímu objektu HV 201 (i původnímu HV 101),
 území má tvar podobný trojúhelníku, zahrnuje pozemky v k.ú. Čebín, p.č. 313/6 a 313/10,
na kterém se nachází vodohospodářský objekt p.č. 616/2. Výměry pozemků jsou: p.č. 313/6
– 1140 m2, p.č. 313/10 – 1276 m2, druh pozemků orná půda. Pozemky jsou ve vlastnictví
Obce Čebín a Města Tišnov, vodohospodářský objekt je součástí infrastrukturního majetku,
 jedná se o pozemky dlouhodobě využívané jako území ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje Čebín - Podhájí, nyní beze změny rozsahu a vedení hranice OP,
 přístup a příjezd je po silnici a stávající místní komunikaci.

Ochranné pásmo II. stupně
je navrženo v počtu a rozsahu dvou samostatných území
území č. 1
 je navrženo jako souvislé území pro oba využívané a popisované vodní zdroje (Moravské
Knínice a Čebín – Podhájí) – navazující na obě území ochranných pásem I. stupně.,
především z důvodu preventivní ochrany vydatnosti (aby se nebudovaly další jímací objekty
pro jiné účely než je stávající zásobování vodou), ale také z důvodu prevence ochrany
jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemní vody z rizikových míst v povodí těchto zdrojů,
 území má protáhlý tvar ve směru SZ – JV. Jeho část, navazující na obě území ochranných
pásem I. stupně, tvoří údolní niva místní vodoteče – Kuřimky, podél které prochází silnice
z Moravských Knínic do Chudčic. Na údolní nivu navazují svažité pozemky, které jsou
z části zalesněné (na JV a SV), částečně jde o zemědělský půdní fond. Vedle uvedené
silnice prochází okrajovou částí tohoto území (na SZ) silnice z Chudčic do Čebína,
 v blízkosti této silnice byl proveden zkušební vrt, který v budoucnu může sloužit jako
pozorovací, případně může být přebudován na jímací objekt. Existence tohoto vrtu,
monitorování zdroje podzemní vody v této části povodí, případně ochrana vodního zdroje i
v tomto území, jsou vše důvody pro rozsah a tvar ochranného pásma II. stupně., území č.
1.
území č. 2
 je navrženo jako samostatné území v SZ vrcholové části povodí zdroje Čebín – Podhájí,
především z důvodu preventivní ochrany v místech s menší mocností pokryvných vrstev
a předpokládaného zasakování srážkových vod, obohacujících zdroj podzemní vody,
 území má oválný tvar, rozkládá se západně od silnice Chudčice – Sentice, až po lesní
pozemek na východním okraji obce Sentice.
 pozemky jsou především ornou půdou nebo trvalý travní porost, hranice ochranného
pásma je vedena po přirozených i mapových hranicích a částečně zasahuje i do lesního
porostu.
Jednotlivými pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů jsou dotčeny tyto pozemky:

k.ú.Moravské Knínice – 669/1 (část), 676/2, 678/1, 679, 680/2, 680/3, 681/2, 681/3, 682,
684, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695/1 (část), 697, 720, 828/1 (část), 890, 1029, 1222,
1223, 1224, 1238, 1239, 1275, 1276, 1277, 1278, 4114, 4116, 4157, 4290, 4291, 4292, 4293,
4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308,
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4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323,
4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338,
4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353,
4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368,
4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383,
4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4157,
k.ú. Čebín – 303/1, 303/3, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14,
303/15, 303/16, 303/17, 303/18, 303/19, 303/20, 303/21, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25,
303/26, 303/27, 303/28, 303/29, 303/30, 303/31, 303/32, 303/33, 303/34, 303/35, 303/36,
303/37, 303/38, 303/39, 303/40, 303/41, 303/42, 303/43, 303/44, 303/45, 303/46, 303/47,
303/48, 303/49, 303/50, 303/51, 303/52, 304/4, 310/3, 313/1, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6,
313/10, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18, 313/19, 313/20, 313/21, 313/22, 313/23,
313/24, 313/25, 313/26, 313/27, 313/28, 313/29, 313/30, 313/31, 313/32, 313/33, 313/34,
313/35, 313/36, 313/37, 313/38, 313/39, 313/40, 313/41, 313/42, 313/43, 313/44, 313/45,
313/46, 313/47, 313/48, 313/49, 313/50, 313/51, 313/52, 313/53, 313/54, 313/55, 313/56,
313/57, 313/58, 313/59, 313/60, 313/61, 313/62, 313/63, 313/64, 313/65, 313/66, 313/67,
313/68, 313/69, 313/70, 313/71, 313/72, 313/73, 313/74, 313/75, 313/76, 313/77, 313/78,
313/79, 313/80, 313/81, 313/82, 313/83, 313/84, 313/85, 313/86, 313/87, 313/88, 313/89,
313/90, 313/91, 313/92, 313/93, 313/94, 313/95, 313/96, 313/97, 313/98, 313/99, 313/100,
313/101, 313/102, 313/103, 313/104, 313/105, 313/106, 313/107, 313/108, 313/109, 313/110,
313/111, 313/112, 313/113, 313/114, 313/115, 313/116, 3313/117, 313/118, 113/119, 313/120,
1313/121, 313/122, 313/123, 313/124, 313/125, 313/126, 313/127, 313/128, 313/129, 313/130,
313/131, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 319/6,
319/7, 319/8, 319/9, 319/10, 319/11, 319/12, 319/13, 319/14, 319/15, 319/16, 319/17, 319/18,
319/19, 319/20, 319/21, 319/22, 319/23, 319/24, 319/25, 319/26, 319/27, 319/28, 319/29,
319/30, 319/31, 319/32, 319/33, 319/34, 319/35, 319/36, 319/37, 319/38, 319/39, 319/40,
319/41, 319/42, 319/43, 319/44, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/8, 325/9, 325/10,
325/12, 325/13, 325/14 (část), 325/15, 325/17, 325/18, 325/19, 325/20, 325/23, 325/24, 325/26,
325/27, 325/29, 325/30, 325/31, 325/32, 325/33, 325/34, 325/35, 325/38, 325/39, 325/40,
325/43, 325/44, 325/45, 325/46, 325/47, 325/50, 325/51, 368/1, 368/2, 368/4, 368/9, 368/10,
368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 368/16, 368/17, 368/18, 368/19, 368/20, 368/21,
368/24, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30, 368/31, 368/32, 368/33, 368/34, 368/35,
368/36, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 383, 387, 441(část), 460, 461, 462, st. 616/2, 2256, 2272/2,
2505/1, 2505/2, 2505/3, 2506/1, 2506/6, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2531/4, 2531/5, 2531/6, 2535,
2536,
k.ú. Chudčice – 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510,
2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2642 (část), 2714, 2715,
2716 (část), 2717 (část),
k.ú. Sentice - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812,
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 938, 939,
940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 960, 961, 962, 963, 964, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209.
Všechna území jsou vymezená záznamem podrobného měření změn č. 2272/2016.
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Dle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví:

I.Technická opatření v ochranných pásmech – zajišťuje ten, kdo má povolení ze zdroje
vodu odebírat:
Ochranné pásmo I. stupně bude v terénu (obě území)
 oploceno v celém rozsahu, na oplocení označeno výstražnými tabulemi,
které budou obsahovat následující informace:
VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
I. s t u p n ě
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN
PROVOZOVATEL
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST A.S.

 Povrch území ochranného pásma I. stupně bude trvale zatravněn
 Bude pečováno o jímací objekty, území jejich ochranného pásma I. stupně a bude
prováděna jejich průběžná údržba.
 Vstupy do jímacích objektů musí být trvale uzavřeny vodárenským nebo uzamykatelným
poklopem.
 Bude sledováno využívání vodních zdrojů, zejména množství odebírané vody z každého
vodního zdroje, u čerpaných vrtů, kde je to technicky možné, výška hladiny podzemní vody a
jakost jímané vody.
 Po dokončení stavebních prací v prameništi Čebín-Podhájí bude povrch území OP I. stupně
urovnán, mírně spádován od jímacího objektu a opatřen trvalým travním porostem.
OP II. stupně bude v terénu
 vyznačeno sporadicky na rizikových místech a např. na přístupových cestách,
vstupujících do ochranného pásma (v počtu 11 tabulí)
 informace, které budou uvedeny na výstražné tabuli:
VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
II. s t u p n ě
PROVOZOVATEL
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST A.S.

II. Činnosti, které jsou v ochranném pásmu I. stupně zakázány:
 Veškeré činnosti, které přímo nesouvisí z vodárenským provozem (tj. jímání, doprava,
úprava a akumulace vody), s údržbou povrchu, porostů, oplocení a vodárenských
objektů,
 Pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat, poškozování vodárenských objektů
včetně oplocení, trvalých porostů a povrchové půdní vrstvy.
 Hnojení a chemická ochrana rostlin

III. Činnosti, které jsou v ochranném pásmu II. stupně zakázány:
 Povolování vybudování jímacích objektů a povolování odběrů podzemní vody pro jiné
účely než je zásobování pitnou vodou vodovodů pro veřejnou potřebu.
 Povolování a provádění vrtů pro tepelná čerpadla
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 V OP II. stupně, území č. 1 chemická údržba sjízdnosti všech komunikací především
silnice č. 386 Moravské Knínice-Chudčice a č. 38529 Chudčice-Čebín
 Zřizování skládek odpadů, hnoje, hnojiv a jiných závadných látek Zjištěné nepovolené
skládky nebo smetiště musí být ihned odstraněny
 V OP II. stupně, území č. 1 vypouštění závadných látek do vodního toku Kuřimka.
Případné havarijní znečištění musí být ihned po zjištění ohlášeno vodoprávnímu úřadu
nebo České inspekci životního prostředí
 Chemická ochrana rostlin s výjimkou přípravků schválených pro použití v ochranných
pásmech 2. stupně pro příslušný rok dle Registru povolených přípravků na ochranu
rostlin, který vydává Ústřední kontrolní ústav zemědělský. Toto platí i u pozemků
vedených jako ostatní plocha.

IV.

Režim činností v ochranném pásmu I. stupně
pozemky v OP I. st. v jednotlivých územích budou zatravněny a trvalé travní porosty budou
obhospodařovány podle těchto zásad
 v případě zakládání nebo obnovy trvalých travních porostů na urovnaný povrch, který
může být zúrodněn vyzrálým kompostem, se zaseje jetelotravní směska, ve které jsou
zastoupeny z 85 % travní druhy jako lipnice luční, kostřava luční a červená, psineček
bílý, ovsík vyvýšený, psárka luční, srha říznačka apod., zbývajících 15 % jsou trvalé
jeteloviny jako např. jetel bílý a jetel plazivý. Takto založený porost vytváří svrchní i
spodní patro, odnožuje a je dostatečně zapojen a plní tak řádně ochrannou funkci jak
proti erozi, tak i vodoochrannou,
 v případě vymizení některého z druhů je možné provést jeho přisetí, pokud dojde k
celkovému zplanění porostu, provádí se jeho obnova. Starý porost se mechanicky
(nikoli chemicky) likviduje např. rotavátorem nebo mělkou orbou a ihned po přípravě
půdy se zaseje nová jetelotravní směska. V tomto případě může dojít k vyhnojení
pozemku vyzrálým kompostem,
 hnojení porostu se běžně nepoužívá, stejně jako chemická ochrana rostlin,
 pastva dobytka se neprovozuje, sklizeň se provádí sečením na zeleno nebo na seno,
vždy však musí být posečená hmota z území odklizena, aby zde nezahnívala a
nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. Podstata ochranné funkce travního
porostu spočívá v jeho kulturnosti, dokonalém zapojení a vytrvalosti, čehož se dosáhne
především pravidelnou péčí - pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně dřevin
z náletu.
 dřeviny z náletu v ochranném pásmu I. stupně budou odstraněny a tento stav udržován
trvale.

V.

Režim činností v ochranném pásmu II. stupně

Není stanoven žádný speciální režim činností v ochranném pásmu II. stupně - je třeba
dodržovat zásady správné zemědělské praxe, především protierozní ochrana, střídání plodin a
ochrana úrodnosti půdy.

VI.

Ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy

Bude prováděno provozovatelem vodovodu tak, že bude prováděn:
 Monitoring jakosti vody ve vodních zdrojích
 Terénní šetření se zaměřením na:
- bodové zdroje ohrožení (nepovolené skládky hnoje smetiště apod.)
- plošné zdroje ohrožení – zásady správné zemědělské praxe
- liniové zdroje ohrožení – provoz a případné havárie na silnicích, využívání toku Kuřimka
- kontrolu plnění podmínek stanovených v opatření obecné povahy o změně ochranných
pásem vodního zdroje
- kontrolu dodržování obecné ochrany vod
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Další účel stanovení OP II. st.

Pokud bude v budoucnu využíván průzkumný zkušební vrt poblíž silnice z Chudčic do Čebína
jako jímací objekt, bude OP II. st., stanovené tímto opatřením obecné povahy, sloužit i pro tento
JO. Následně bude třeba doplnit pouze jeho OP I. st.

2. stanovuje
dle § 30 odst. 7 vodního zákona následující výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného
pásma prvního stupně:
Do ochranného pásma I. stupně mohou vstupovat tyto osoby:






zaměstnanci provozovatele vodovodu (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s.), a to za pracovními nebo kontrolními účely,
osoby provádějící na základě smluvního vztahu pro vlastníka nebo provozovatele
vodárenské infrastruktury nezbytné pracovní, kontrolní, konzultační úkony na
vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním vodního zdroje,
jímacího objektu a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být zástupci uvedených
subjektů poučeny o existenci OP I. st. a ochranných podmínkách v něm,
osoby kontrolních úřadů,
vlastníci pozemků v OP I. st., případně osoby, které pro ně provádí činnosti
v souvislosti s hospodařením na pozemcích, a to za přísného dodržování zásad
obecné ochrany vod a ochranných podmínek v ochranných pásmech těchto vodních
zdrojů.

Odůvodnění
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který zastupuje VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., předložil Městskému úřadu Kuřim, odboru stavebnímu a vodoprávnímu,
ke stanovení návrh změny ochranných pásem vodního zdroje Moravské Knínice umístěného
na pozemku p.č. 4349 v k.ú. Moravské Knínice (vrtaná studna HV 1) a vodního zdroje ČebínPodháji (vrtaná studna HV 201, která je umístěna v k.ú. Čebín na pozemku p.č. 313/6, (vrtaná
studna HV 101, která je umístěna na pozemku p.č. 313/10)).
Žádost byla doložena podklady podle ustanovení § 11i vyhlášky č. 432/32001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:
-

Technickou dokumentací pro změnu ochranných pásem, kterou vypracovala VAS, a.s..
Ing. Jiří Novák
Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.6.2016 pod č.j. PM3895/2016-203-Kr
Záznamem podrobného měření změn č. 2272/2016
Smlouvou o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací

Dle § 30 vodního zákona jsou ochranná pásma vodních zdrojů území určená k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než
10 000 m3 za rok. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně
vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení a ochranná pásma II.
stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem
tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti jakosti, nebo zdravotní nezávadnosti.
Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území u zdrojů podzemní
vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení
v odůvodněných případech může vodoprávní úřad stanovit toto ochranné pásmo menší.
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Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně.
Vodní zdroj, pro který slouží jako jímací objekt vrt HV1 na pozemku p.č. 4349 v k.ú. Moravské
Knínice, je zdrojem vody pro místní vodovod Moravské Knínice s povoleným ročním odběrem
75 000 m3.
Vodní zdroj, pro který slouží jako jímací objekt vrt HV 101 na pozemku p.č. 313/10 v k.ú. Čebín
slouží jako zdroj vody pro skupinový vodovod Tišnov s povoleným ročním odběrem 145 000 m.
Tento jímací objekt je na pokraji životnosti a bude nahrazen novým jímacím objektem HV 201
na pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Čebín.
Tyto jímací objekty se nenachází v intravilánech obcí, ale v otevřené krajině. Nemají proto
vazbu na územní plány žádné z obcí.
Rozsah ochranných pásem, technická opatření, výčet činností v ochranných pásmech a
ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy byl stanoven v souladu
s předloženou technickou dokumentací, a to na základě zpracované analýzy rizik, z provozních
podkladů, výsledků rozborů podzemní vody a po projednání s osobou s odbornou způsobilostí
v oboru hydrogeologie.
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a vodoprávní požádal dotčené orgány o vyjádření
k navrženému ochrannému pásmu přípisem ze dne 13.7.2016 pod č.j. MK/11987/16/OSVO.
K navržené změně ochranných pásem se souhlasně vyjádřil Městský úřad Tišnov, odbor
životního prostředí dne 22.7.2016 pod č.j. MUTI 18072/2016/OŽP/Ce a Městský úřad Kuřim,
odbor životního prostředí dne 8.8.2016 pod zn. MK/13450/16/OŽP.
Následně byl návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou ze dne 29.8.2016 pod č.j.
MK/14190/16/OSVO zveřejněn na úřední desce města Kuřimi a dotčených obcí.
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval vodoprávní úřad dotčené osoby, aby
k návrhu opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení. Současně dle stejného
ustanovení odst. 5 upozornil vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
že mohou proti návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě
30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
Ve stanovených lhůtách nebyly vodoprávnímu úřadu MěÚ Kuřim uplatněny proti návrhu
opatření obecné povahy žádné písemné námitky, ani připomínky ve smyslu ust. § 172 odst. 4 a
5 správního řádu.
Na základě těchto skutečností bylo žádosti vyhověno a vodoprávní úřad MěÚ Kuřim změnil
ochranná pásma vodních zdrojů Moravské Knínice (vrtaná studna HV 1), Čebín-Podhájí (vrtané
studny HV 201 a HV 101).
Změna ochranných pásem bude v souladu s § 20 vodního zákona vyznačena v katastru
nemovitostí.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu ust. § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. František Macek
vedoucí odboru
Otisk úředního razítka
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Příloha: mapa ochranných pásem v měřítku 1:500
Město Kuřim, obec Čebín, obec Chudčice, obec Moravské Knínice a obec Sentice se
žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a doložení
potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: ……………………………………
Sejmuto dne:………………………………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………………
Obdrží:
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČO 49457004, který
zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno IČO
49455842 -navrhovatel
za účelem vyvěšení na úřední desce:
Obec Čebín
Obec Chudčice
Obec Moravské Knínice
Obec Sentice
Město Kuřim
dotčené správní orgány:
Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 66619 Tišnov
Na vědomí:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Dále se doručí katastrálnímu úřadu Brno-venkov včetně záznamu podrobného měření změn (po
nabytí účinnosti).

