| Váš dopis ze dne

| číslo jednací

19.12.2016

MMJ/OŽP/20995/2017-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/631/2017/3
jihlvp17v0083d

| vyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/3322
oprávněná úř. osoba
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

| Jihlava
15.02.2017

Veřejná vyhláška
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na návrh vlastníka vodního
zdroje Města Brtnice, IČ: 002 85 668, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice, zveřejňuje podle
ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona
opatření obecné povahy:
ve věci - změny stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů: kopané studně S1 –
S11 – zdroj vody pro zásobování veřejného vodovodu Janovice v k.ú. Janovice u Polné a Stáj,
které bude nově na pozemcích p.č. 255/3, 254, 255/2, 253, 252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301, 582/4,
299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, dle § 30 vodního zákona a v souladu s vyhl.
č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů na základě návrhu vlastníka vodního zdroje v k.ú. Stáj a Janovice u
Polné, vrtané studny ozn. S 1 – S 11 umístěné na pozemku p.č. 255/3, 254, 255/2, 253, 252 v k.ú.
Stáj a p.p.č. 301, 582/4, 299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné, doručeného dne 19.12.2016.
I. mění
1. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY I. STUPNĚ okolo vodního zdroje – kopaných studní S 1 –
S 11 (dále „OP I.“)
- pásma mají nově přibližný tvar čtverce o straně cca 20 m u studny S 1 (hloubka 4,5 m,
vystrojeno skruží DN 1000 mm, p.p.č. 299/2 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní
pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova
1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 3 (hloubka 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm
p.p.č. 299/4 v k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy
České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny
S 4 (hloubka 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh
pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451,
Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 5 (hloubka 4,0 m, vystrojeno skruží
DN 1500 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník
pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové), studny S 11 (hloubka 6,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č. 253 - druh
pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku – pan Jan Vacek a paní Božena Vacková, oba
bydlištěm Stáj 23, 588 27 Stáj a p.p.č. 255/2 – druh pozemku - lesní pozemek, vlastník
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pozemku – pan Ladislav Kourek, Stáj 22, 588 27 Jamné u Jihlavy a paní Jana Kourková, Stáj
22, 588 27 Jamné u Jihlavy k.ú. Stáj), dále přibližný tvar kosočtverce o straně cca 20 u studny
S 2 (hloubka 5,5 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh
pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451,
Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 6 (hloubka 4,0 m, vystrojeno skruží
DN 1500 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník
pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové), studny S 9 (hloubka 1,0 m, vystrojeno skruží DN 800 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice
u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ:
421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S10 (hloubka 5,0 m,
vystrojeno skruží DN 1200 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní
pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova
1106/19, 501 68 Hradec Králové) a přibližný tvar obdélníku o stranách cca 20 x 40 m u studny
S 7 a S 8 (hloubka 5,0 a 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 a 1000 mm p.p.č. 253 a 252 v k.ú.
Stáj, druh pozemků - lesní pozemek, vlastník pozemků – pan Jan Vacek a paní Božena
Vacková, oba bydlištěm Stáj 23, 588 27 Jamné u Jihlavy), dle návrhu ochranného pásma
vodního zdroje z prosince 2016, které vypracoval pan Ing. Jiří Novák, VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, a podrobným měřením, které provedl pan Ing.
Martin Metelka, GEODET-Metelka s.r.o., Žižkova 13, Jihlava, číslo geodetického plánu: 174102/2016, 157-102/2016, 171-251/2015 a 151-251/2015, č.h.p. 1-09-01-010, č.h.p. 6520 –
krystalinikum v povodí Sázavy, ID vod. útvaru 65200.
Návrh a zdůvodnění konkrétních ochranných opatření:
Návrh opatření v OP I:
a) Na území OP I se zakazuje:
- Pěstování zahradních a polních plodin a chov zvířat.
- Poškozovat vodárenské objekty, výstražné tabule, případně oplocení, trvalé porosty a
povrchové půdní vrstvy.
- Budování mysliveckých zařízení (např. krmelišť, posedů apod.).
- Provádění chemické ochrany lesa proti škůdcům nebo chorobám (mimo havarijní situace, kdy
bude nutné situaci projednat s příslušnými orgány).
- Narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s
provozem vodního zdroje a vodovodu nebo údržbou samotného pásma.
- Nesmí se provádět zemní práce narušující krycí vrstvy (kromě činností spojených s provozem
a ochranou vlastního zdroje).
- Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd, zákaz se nevztahuje na
provozovatele vodního zdroje, který vykonává činnost v souvislosti se správou, provozem
vodního díla a jeho údržbou, na pracovníky kontrolních orgánů provádějící kontrolní činnost
při výkonu služby. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné
povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
- Těžit zemní hmoty, používat trhaviny, skladovat nebezpečné látky a parkovat mechanizmy.
- Používat chemické prostředky na ochranu rostlin a stromů a používat hnojiva.
- V pásmu nesmí být skladiště materiálů.
- V pásmu nesmí být budovány žádné stavby nesouvisející s jímáním či úpravou vody,
- Jakákoliv činnost, jejímž důsledkem by mohlo dojít ke znečištění zdroje podzemní vody,
- Přísun látek, které mohou v organizmu lidí nebo zvířat působit nepříznivě, nebo mohou
negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody, popřípadě způsobit havarijní zhoršení jakosti
podzemní vody,
b) Přikázaný režim činností v OP I:
- Povrch území bude trvale zalesněn.
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V bezprostřední blízkosti studní budou, vždy po dohodě s vlastníkem lesa. Odstraněny stromy
z náletu a tento stav bude trvale udržován, aby nedocházelo k prorůstání kořenů stromů do
studní a k jejich poškozování.
Podobně bude řešena situace náletů na svodných potrubích mezi jednotlivými studnami a
sběrnou studnou.
Provozovatel je povinen pečovat o jímací objekty a území a provádět průběžně provozní
údržbu.
Pozemek v OP I bude obhospodařován bez použití závadných látek tak, aby nedošlo ke
znečištění podzemní vody ve zdroji.

2. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY II. STUPNĚ okolo vodního zdroje – kopaných studní S 1 –
S 11 (dále „OP II.“)
Plocha je společná pro všechny jímací objekty, má nově nepravidelný protáhlý tvar ve směru S – J,
který zahrnuje pouze lesní pozemky, který křižuje komunikace z Rudolce do Janovic a několik lesních
cest, vymezuje plocha pozemku 255/3, 254, 255/2, 253, 252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301, 582/4, 299/4,
613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné, které bylo původně stanoveno Okresním úřadem Jihlava, RŽP,
oddělením vodního hospodářství dne 28.11.1994, č.j.: ŽP/Vod-2474/91-Vod-235, které nabylo právní
moci dne 19.01.1995:
- vztahuje se ke kopaným studním S 1 až S 11 studni (popsáno výše) č.h.p. 1-09-01-010, č.h.p.
6520 – krystalinikum v povodí Sázavy, ID vod. útvaru 65200), má nepravidelný tvar, jehož
rozsah je patrný z přiloženého zákresu do katastrální mapy.
Návrh a zdůvodnění konkrétních ochranných opatření:
Návrh opatření v OP II:
a) Na území OP II se zakazuje:
- Zakládat skládky dřeva na svodných potrubích mezi jednotlivými studnami a sběrnou studnou
a dále v takové bezprostřední blízkosti sběrné studny, aby tato jednak zůstala vždy přístupná
a jednak aby při manipulaci se dřevem nebylo poškozena.
- Ohrozit funkčnost nebo poškozovat vodárenský majetek.
- Při provádění chemické ochrany lesa proti škůdcům nebo chorobám používat přípravky, které
nejsou pro příslušný rok povolené do ochranných pásem vodních zdrojů.
b) Přikázaný režim činností v OP II:
- Pokud přibližováním dřeva dojde k jeho poškození, musí být informován provozovatel
vodovodu a po dohodě s ním musí být provedena oprava. Pokud při podobné činnosti
vzniknou hluboké koleje nebo jiné poškození terénu, které by měly za následek odkrytí
potrubí, snížení mocnosti pokryvu potrubí, nebo trvalé zadržování dešťových vod a
rozbahnění terénu apod., bude sjednána náprava uvedením do původního stavu (těžební
firmou, vlastníkem lesa atd.). Pokud bude provozovatel vodovodu provádět opravy na potrubí
nebo studnách, bude informovat vlastníka lesa a rovněž uvede terén do původního stavu (dle
dohody s vlastníkem lesa).
- Zásahy do horninového prostředí (vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní zářezy, těžba zemin a
hornin) budou povoleny pouze na základě kladného, popřípadě podmíněně kladného
hydrogeologického posouzení, kterým bude prokázáno, že zásahem nedojde k ohrožení
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Případnou orbu je možné
provádět bez omezení.
3. STANOVENÍ PODMÍNEK A POVINNOSTÍ:
1. Provozovatel vodního zdroje v terénu vyznačí OP I. stupně výstražnou tabulí „VODNÍ ZDROJ,
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Ochranné pásmo I. stupně, nepovolaným vstup zakázán, provozovatel VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.“ a OP II. stupně výstražnou tabulí „VODNÍ ZDROJ, Ochranné
pásmo II. stupně, provozovatel VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.“. Termín:
31.08.2017.
2. Případné práce a zásahy v ochranném pásmu, které by mohly ovlivnit jakost a množství
podzemní vody ve zdroji budou předem projednány s provozovatelem vodního zdroje a
vodoprávním úřadem.
3. Veškeré nehody spojené s únikem látek škodlivým vodám do půdy či vody budou
bezprostředně, nejdéle však do 1 hodiny, nahlášeny stálé službě provozovatele vodního
zdroje.
4. Na území OP I. stupně musí být terén udržován tak, aby zde nedocházelo ke stagnaci
povrchových vod v umělých terénních nerovnostech.
Odůvodnění
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí obdržel dne 19.12.2016 žádost, kterou podal Svaz
vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 93, 586 01 Jihlava v zastoupení
společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IČ: 494 55 842, Žižkova
93, 586 29 Jihlava ve věci změny stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodních zdrojů: kopané
studně S1 – S11 – zdroj vody pro zásobování veřejného vodovodu Janovice v k.ú. Janovice u Polné a
Stáj, umístěný nově na pozemcích p.č. 255/3, 254, 255/2, 253, 252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301, 582/4,
299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné, pásma mají nově přibližný tvar čtverce o straně cca 20 m u
studny S 1 (hloubka 4,5 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm, p.p.č. 299/2 k.ú. Janovice u Polné, druh
pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova
1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 3 (hloubka 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č.
299/4 v k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České
republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 4 (hloubka 5,0
m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek,
vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové), studny S 5 (hloubka 4,0 m, vystrojeno skruží DN 1500 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u
Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451,
Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 11 (hloubka 6,0 m, vystrojeno skruží DN 1000
mm p.p.č. 253 - druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku – pan Jan Vacek a paní Božena
Vacková, oba bydlištěm Stáj 23, 588 27 Stáj a p.p.č. 255/2 – druh pozemku - lesní pozemek, vlastník
pozemku – pan Ladislav Kourek, Stáj 22, 588 27 Jamné u Jihlavy a paní Jana Kourková, Stáj 22, 588
27 Jamné u Jihlavy k.ú. Stáj), dále přibližný tvar kosočtverce o straně cca 20 u studny S 2 (hloubka
5,5 m, vystrojeno skruží DN 1000 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní
pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68
Hradec Králové), studny S 6 (hloubka 4,0 m, vystrojeno skruží DN 1500 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice
u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96
451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S 9 (hloubka 1,0 m, vystrojeno skruží DN
800 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku - lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy
České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové), studny S10
(hloubka 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1200 mm p.p.č. 299/4 k.ú. Janovice u Polné, druh pozemku lesní pozemek, vlastník pozemku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19,
501 68 Hradec Králové) a přibližný tvar obdélníku o stranách cca 20 x 40 m u studny S 7 a S 8
(hloubka 5,0 a 5,0 m, vystrojeno skruží DN 1000 a 1000 mm p.p.č. 253 a 252 v k.ú. Stáj, druh
pozemků - lesní pozemek, vlastník pozemků – pan Jan Vacek a paní Božena Vacková, oba bydlištěm
Stáj 23, 588 27 Jamné u Jihlavy), dle návrhu ochranného pásma vodního zdroje z prosince 2016,
které vypracoval pan Ing. Jiří Novák, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842,
a podrobným měřením, které provedl pan Ing. Martin Metelka, GEODET-Metelka s.r.o., Žižkova 13,
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Jihlava, číslo geodetického plánu: 174-102/2016, 157-102/2016, 171-251/2015 a 151-251/2015, č.h.p.
1-09-01-010, č.h.p. 6520 – krystalinikum v povodí Sázavy, ID vod. útvaru 65200. Plocha II. stupně
ochranného pásma je společná pro všechny jímací objekty, má nově nepravidelný protáhlý tvar ve
směru S – J, který zahrnuje pouze lesní pozemky, který křižuje komunikace z Rudolce do Janovic a
několik lesních cest, vymezuje plocha pozemku 255/3, 254, 255/2, 253, 252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301,
582/4, 299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné, které bylo původně stanoveno Okresním úřadem
Jihlava, RŽP, oddělením vodního hospodářství dne 28.11.1994, č.j.: ŽP/Vod-2474/91-Vod-235, které
nabylo právní moci dne 19.01.1995 - vztahuje se ke kopaným studním S 1 až S 11 studni (popsáno
výše) č.h.p. 1-09-01-010, č.h.p. 6520 – krystalinikum v povodí Sázavy, ID vod. útvaru 65200), má
nepravidelný tvar, jehož rozsah je patrný z přiloženého zákresu do katastrální mapy.
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatelstva – zásobování veřejného
vodovodu Janovice.
K řízení byly doloženy tyto doklady – situace se zákresem ochranného pásma, projektová
dokumentace, informace o parcelách KN a povolení vydané Magistrátem města Jihlavy, OŽP,
vodoprávním úřadem dne 31.10.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11386/2016-3, které nabylo právní moci dne
19.11.2016 ve věci odběru podzemní vody na výše uvedený vodní zdroj a zaměření ochranného
pásma vodního zdroje z prosince 2016, které vypracoval pan Ing. Jiří Novák, VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, a podrobným měřením, které provedl pan Ing. Martin
Metelka, GEODET-Metelka s.r.o., Žižkova 13, Jihlava, číslo geodetického plánu: 174-102/2016, 157102/2016, 171-251/2015 a 151-251/2015, č.h.p. 1-09-01-010.
Vzhledem ke znalosti místních poměrů, vodoprávní úřad nenařizuje místní šetření ani ústní
projednání.
Ochranné pásmo slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí. Stanoví se k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti pro výše uvedené vrtné studny. Oblast se nachází mimo
přímý vliv občanské vybavenosti, průmyslu či intenzivní zemědělské výroby. Hydrologické povodí
příslušející k předmětným jímacím vrtům tvoří převážně městská zástavba.
Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu je možné pouze se
souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou
působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Katarína R u s c h k o v á, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Vypraveno dne:
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Jihlavy, Městského úřadu v Polné a Obecním úřadu Stáj. Zveřejněno bude též způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni
vyvěšení tohoto návrhu obecného opatření na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje, je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .............................

Datum sejmutí: ................................

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ..................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: .................................

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Příloha: snímek mapy se zákresem ochranného pásma

Rozdělovník:
Obdrží:
1. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, divize Jihlava, Žižkova 93, 586
29 Jihlava
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
2. Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, organizační oddělení
3. Městský úřad Polná, IČ: 00286435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
4. Obecní úřad Stáj, IČ: 00543764, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy
5. Internet
Na vědomí:
6. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
7. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 48460915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava
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