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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU  OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY

Městský úřad Blansko, odbor  životního prostředí , jako  vodoprávní úřad  věcně příslušný
podle ustanovení    § 104 odst. 2  písm. c)  a   ustanovení   § 106 odst.1  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)
zveřejňuje  v souladu   s ustanovením  § 115  vodního zákona a ustanovením  172 odst.1
správního řádu , návrh  opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, ve věci: 

Stanovení nového  ochranného pásma vodního zdroje S pešov  a
zrušení  stávajících  pásem hygienické  ochrany vod ního zdroje

Spešov 

dle ust.  § 30 odst.1 vodního zákona, na základě  žádosti  podané  „Svazkem vodovodů  a
kanalizací“, měst a obcí, 17.listopadu 14,680 01 Boskovice, IČ: 49468952.

K  návrhu  obecné  povahy   může  dle   ust.  §172  odst.4   správního  řádu  kdokoli,jehož
práva,povinnosti nebo zájmy  mohou být  opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
u  správního   orgánu  písemné  p řipomínky    do  15  dn ů od   doručení     veřejné
vyhlášky,resp. zveřejněním tohoto  návrhu opatření obecné povahy , písemným podáním
učiněným  u Městský úřad Blansko, odboru  životního prostředí,nám. Republiky 1316/1, 678
01 Blansko. 

Městský úřad Blansko dále  v souladu  s ust. § 174 odst.1 a odst.5 správního řádu vyzývá
vlastníky  nemovitostí,  jejichž   práva,  povinnosti  nebo  zájmy  související   s  výkonem,
vlastnického práva mohou být  opatřením obecné povahy přímo  dotčeny,  aby k  návrhu
opatření obecné povahy podávali  písemné od ůvodn ěné námitky   k Městskému úřadu
Blansko, odboru  životního prostředí ve lh ůtě  15 dnů ode dne  zve řejnění tohoto návrhu .
Upozorňujeme, že   zmeškání úkonu nelze prominout.
Pro posuzování   dodržení  15ti  denní  lh ůty  pro  uplat ňování  námitek  je  rozhodující
datum zve řejnění na  ú řední desce M ěstského ú řadu Blansko.

Dnem zveřejnění  návrhu   opatření  obecné  povahy  je  ve  smyslu    ust.  §  172 odst.1
správního řádu den,  kdy byl   návrh   opatření obecné povahy „doručen“  resp.  oznámen
veřejnou vyhláškou  při splnění požadavků  stanovených  v ust. § 25 správního řádu. Dnem
zveřejnění je    tedy  15 den  po vyvěšení  tohoto návrhu na úřední desce  Městského úřadu
Blansko  za splnění  podmínky zveřejnění návrhu  také způsobem  umožňujícím  dálkový
přístup.



Do podkladů je  možno nahlédnout  v úřední  dny  pondělí a středa 8:00 – 17:00 v budově
Městského  úřadu  Blansko,  odbor   životního  prostředí,  nám.  Republiky  1316/1,  678  01
Blansko .  Mapové  podklady jsou rovněž  dostupné  k nahlédnutí  na stránkách    Města
Blansko – www.blansko.cz, Odbor  životního prostředí, mapové podklady.

NÁVRH  OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY

výroková část:

Městský úřad Blansko, odbor  životního prostředí , jako  vodoprávní úřad  věcně příslušný
podle ustanovení    § 104 odst. 2  písm. c)  a   ustanovení   § 106 odst.1  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)
zveřejňuje  v souladu   s ustanovením  § 115  vodního zákona, právnické osobě :

„Svazek vodovodů a kanalizací“, měst a obcí

17.listopadu 14,680 01 Boskovice

IČO: 49468952

I. STANOVUJE   
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 zdrojů podzemní vody  , jímající   podzemní vodu prostřednictvím : 
vodní  zdroj HV-101a – vrt

◦ katastrální území : Spešov
◦ parcelní číslo : 540/2
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0670
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1139000,90  Y= 594859,24

vodní  zdroj HV-201 – vrt
◦ katastrální území : Jest řebí
◦ parcelní číslo :  1129
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0660
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1136858,84  Y= 595313,08

vodní  zdroj HV-202a – vrt
◦ katastrální území : Dolní Lhota
◦ parcelní číslo : 631
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0690
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1139392  Y= 594320
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vodní  zdroj HV-203 – vrt
◦ katastrální území : Spešov
◦ parcelní číslo : 855
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0670
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1139072,69  Y= 595131,29

vodní  zdroj HVJ - 4 – vrt
◦ katastrální území : Černá Hora
◦ parcelní číslo : 1656/1
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0660
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1136315  Y= 595820

vodní  zdroj HVJ-5b a HVJ-5c – vrt
◦ katastrální území : Jest řebí
◦ parcelní číslo : 891
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0660
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1136450  Y= 595310

                                              X= 1136453  Y= 595307,88
vodní  zdroj HVS – 6  – vrt

◦ katastrální území : Spešov
◦ parcelní číslo : 773
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0670
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1138109  Y= 594327

vodní  zdroj  Spešov II
◦ katastrální území : Spešov
◦ parcelní číslo : 624
◦ hydrologické pořadí: 4-15-02-0670
◦ hydrogeologicý rajon:  Krystalinikum brn ěnské jednotky
◦ číslo útvaru podzemních vod: 65700
◦ určení polohy :   X= 1138688  Y= 594973

A.  ochranné pásmo   vodních zdrojů  I. stupně  (dále jen „OP I“)
       v tomto rozsahu:

Pro jímací objekt HV-101a 
• kat.  území  Spešov,  parcela č.540/1,  druh pozemku ostatní  plocha s využitím

ostatní komunikace 
• kat.  území  Spešov,  parcela č.540/2,  druh pozemku ostatní  plocha s využitím

ostatní komunikace
• kat.  území  Spešov,  parcela č.540/3,  druh pozemku ostatní  plocha s využitím

ostatní komunikace
• kat.  území  Spešov,  parcela č.540/4,  druh pozemku ostatní  plocha s využitím

ostatní komunikace

Pro jímací objekt HV-201
• kat. území Jest řebí, parcela č.1129, druh pozemku ostatní plocha s využitím 

jiná plocha
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Pro jímací objekt HV-202a
• kat. území Dolní Lhota, parcela č.631, druh pozemku ostatní plocha s využitím 

jiná plocha
Pro jímací objekt HV-203 

• kat. území Spešov, parcela č.855, druh pozemku trvalý travní porost
Pro jímací objekt HVJ-4

• kat. území Černá Hora, parcela č.1656/1,druh pozemku orná p ůda, podíl parcely
17 % vyzna čený na  ZPMZ č.1241-5/2017

Pro jímací objekty HVJ-5b a HVJ-5c
• kat. území Jest řebí, parcela č.891, druh pozemku orná p ůda

Pro jímací objekt HVS-6
• kat. území Spešov, parcela č.773, druh pozemku trvalý travní porost, podíl 

parcely 37 % vyzna čený na  ZPMZ č.510-5/2017
Pro jímací objekt Spešov II

• kat. území Spešov, parcela č.624, druh pozemku trvalý travní porost, podíl 
parcely 4 % vyzna čený na  ZPMZ č. 507/2017.

B. ochranné pásma vodních zdrojů  II. stupně  (dále jen „OP II“)
      v tomto rozsahu:

ochranné pásmo II. stupn ě  - část II.A   
pro jímací objekt  HV-101a    
na pozemcích katastrální území  Spešov  Obec  Spešov    parcelní čísla  (% podíl pokud je
jen část v OP) :
446/4 (54%); 446/5 (70%); 466/6; 528/194; 528/211 (20%); 528/236 (21%); 531/5 (90%);
531/6 (15%); 531/7; 531/8; 532/1; 532/2 (47%); 532/3; 533/1 (26%); 533/2; 537/4 (61%);
537/5 (53%); 537/6 (95%); 538/12 (35%); 538/13 (53%); 538/14 (80%); 539/1; 539/2; 541/2
(68%); 541/3; 541/6 (51%); 541/20 (79%); 541/25; 541/26; 541/29 (52%); 541/30 (15%);
543/1 (72%); 543/2; 543/3 (34%)

pro jímací objekt  Spešov II    
na pozemcích katastrální území  Spešov  Obec  Spešov    parcelní čísla: 
 522/12 (13%); 522/12; 522/28 (2%); 522/30 (4%); 522/38; 522/42; 522/47 (7%); 522/49
(16%); 522/50 (20%); 522/51 (27%); 522/52 (17%); 522/53 (15%); 523/3; 523/4; 523/5;
523/6; 523/7; 523/9; 523/10 (60%); 624 (54%); 629 (70%); 630; 631 (70%); 632; 633(42%);
1354 (52%); 1358 (62%)

ochranné pásmo II. stupn ě  - část II.B   
pro jímací objekty HV-101a ,  HV-203,  Spešov II  
katastrální území  Spešov  Obec  Spešov    parcelní čísla: 
466/3; 466/4 (46%); 522/12 (%)87; 522/23; 522/28 (98%); 522/30 (96%); 522/46; 522/47
(93%); 522/48 (48%); 522/49 (84%); 522/50 (80%); 522/51 (73%); 522/52 (83%); 522/53
(85%);  522/54;  522/55;  522/56;  523/10  (40%);  523/11;  528/164;  528/174;  528/175;
528/181; 528/182; 528/210; 528/211 (80%); 528/223; 528/224; 528/236 (79%); 528/237;
528/238;  528/239;  528/240;  528/241  ;  528/242;  528/243;  528/244;  528/245;
528/248;529/1 ; 529/2; 529/3; 530/2; 531/1 ; 531/3; 531/4; 531/5 (10%); 531/6 (85%); 532/2
(53%); 533/1 (74%); 537/1; 537/2; 537/3; 537/4 (39%); 538/12 (65%); 538/13 (47%); 541/2
(32%); 541/4; 541/5; 541/6 (49%); 541/17; 541/18; 541/20 (21%); 541/23; 541/24; 541/30
(85%); 541/33; 543/1 (28%); 543/3 (66%); 543/4; 543/5; 544/2; 544/15; 544/16; 544/20;
544/21; 562/1; 563/101; 563/414; 563/416; 573; 574/1; 574/2; 574/3; 575; 576/1; 576/2;
576/3; 622; 623; 624 (42%); 625; 626; 627; 628; 629 (30%); 631 (30%); 633 (58%); 634; 
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635; 636; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841;
842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 858; 859; 860;
861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 876; 881 (32%); 882 (40%);
883 (46%); 884 (39%); 885 (37%); 886 (33%); 887 (37%); 888 (30%); 890 (33%); 926; 927;
949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 958; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966;
967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977 (57%); 978; 979; 980; 981; 982;
983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 1023;
1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1029; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037;
1038; 1039; 1040; 1041; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1063; 1153;
1154; 1156; 1157; 1161; 1167; 1352 (20%); 1354 (36%); 1358 (70%); 1359 (88%); 1360;
1363; 1364 (67%); 1365; 1366 (14%); 1368; 1369; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377;
1378; 1379; 1380; 1400; 1404

pro jímací objekty HV-202a 
katastrální území  Dolní Lhota,  Obec  Blansko   parcelní čísla: 
 605/1 ;  605/10 (89%);  605/12;  605/18 (75%);  605/26;  605/28;  605/32;  605/33;  605/36
(97%); 605/41; 605/47; 605/51; 605/54; 605/56; 605/58; 605/62; 605/64; 605/67; 605/68;
605/69;  632/1;  632/2;  632/3;  632/4;  632/6,632/7;  632/8;  632/9;  632/10;  632/11  (28%);
634/3;  634/7  (39%);  634/8  (77%);  634/13 (39%);  634/17  (41%);  634/23  (38%);  634/24
(58%);  634/26  (46%);  634/27  (81%);  634/28;  634/29;  687/5;  687/12;  687/17;  687/19;
687/20; 687/22; 687/23

pro jímací objekty HVS-6 
katastrální území Spešov,  Obec  Spešov  parcelní čísla: 
520/105;765;767;768;769;770;771;772;773 (63%);774;775;777;1357(33%)

ochranné pásmo II. stupn ě  - část II.C   
pro jímací objekty HVJ-4 
katastrální území  Černá Hora,  Obec  Černá Hora  parcelní čísla: 
1655/2,1655/3;1655/4;1655/5;1655/6;1655/7;1655/8;1655/9;1656/1(83%);1656/2;1657;
1658/65;1658/66;1658/67;1658/68;1658/69;1658/70;1658/71;1658/72;1658/73;1658/74;
1658/75;1658/76;1658/77;1658/78;1658/79;1658/80;1658/81;1658/82;1658/83;1658/84;
1658/85; 1658/86;1658/87;1658/87;1658/88;1658/89;1658/90;

pro jímací objekty HVJ-201,  HVJ-5b, HVJ-5c
katastrální území  Jest řebí, Obec  Rájec-Jest řebí  parcelní čísla: 
481/1  (48%)  ;  492/1  (57%)  ;  492/4;  492/10;  492/11  ;  492/12;  492/13;  492/14;  492/15;
492/16; 492/17; 492/18; 492/22; 492/23; 492/24; 497; 489/1 ; 489/2; 489/3; 874/1 (37%) ;
882/4 (54%); 882/5; 882/6; 882/7; 888/1 ; 888/2; 888/3; 888/4; 888/5; 888/6; 888/7; 889/1;
889/2; 889/3; 889/4; 889/5; 889/6; 889/7; 890/1; 890/2; 890/3; 890/4; 890/5; 890/6; 890/7;
892/1; 892/2; 892/3; 892/4; 892/5; 892/6; 892/7; 892/8; 893; 894/1 ; 894/2; 894/5; 895/1 ;
895/2; 895/4; 895/5; 895/6; 895/7; 895/8; 896/10; 896/11 ; 896/12; 896/13; 896/14; 896/15;
896/16;  896/17;  897/1;  897/3;  898/1;  898/3;  899/1;  899/3  (24%);  900/123;  900/124;
900/125;  900/126;  900/127;  900/128;  900/129;  900/130;  900/131  ;  900/132  ;  900/133;
900/134;  900/135;  900/136;  900/137;  900/138;  900/139;  900/140;   900/141  ;  900/142;
900/143; 900/144; 900/145; 900/146; 900/163 (38%); 900/185; 900/186; 900/187; 900/188;
900/189; 900/190; 900/191 ; 900/192; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096;
1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1122; 1123 (66%); 1125; 1126; 1127 (68%); 1128;
1130 (52%); 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142;
1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1177
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II. ZAKAZUJE
na  území  ochranných  pásem vodního  zdroje  Spešov podle  ustanovení  §  30  odst.  8  a
odst.10  vodního  zákona  provádění  činností  jejichž  důsledkem  by  mohlo  být  ohrožení
vydatnosti  nebo kvality (znečištění)  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, a to zejména :

A. Na území OP I :
1. Povolování odběrů  podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného

vodního zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Blansko.

2. Hornickou  činnost,  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem  (která  nesouvisí  s
budováním  jímacích  objektů  podzemní  vody  předmětného  vodního  zdroje)  nebo
trhací práce.

3. Skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu.

4. Vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost
vod.

5. Zřizování žump,  polních  hnojišť,  kompostů,  močůvkových jímek,  siláže  a skládek
odpadů všeho druhu.

6. Aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy.

7. Využívání zpevněných i nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů.

8. Odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování).

9. Aplikování digestátu z bioplynových stanic.

10.Provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území.
11. Vstupování a 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
12. 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.

B. Na území OP II – část  II.A :
1. Povolování odběrů  podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného

vodního zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Blansko.
2. Výstavba rodinných domů.
3. Zřizování  a  provozování  objektů,  ve  kterých  je  výraznou  složkou  technologie

manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod.
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4. Hornická  činnost,  činnost  prováděná  hornickým  způsobem  (která  nesouvisí  s
budováním  jímacích  objektů  podzemní  vody  předmětného  vodního  zdroje)  nebo
trhací práce.

5. Provádění vrtů pro tepelná čerpadla.
6. Skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu.
7. Vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost

vod.
8. Zřizování žump,  polních  hnojišť,  kompostů,  močůvkových jímek,  siláže  a skládek

odpadů všeho druhu.
9. Aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy.
10. Budování veřejných pohřebišť.
11. Využívání zpevněných i nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů.
12. Odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování).
13. Aplikování digestátu z bioplynových stanic.
14. 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). 

C. Na území OP II – část  II.B :
1. Povolování odběrů  podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného

vodního zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Blansko.
2. Hornická  činnost,  činnost  prováděná  hornickým  způsobem  (která  nesouvisí  s

budováním  jímacích  objektů  podzemní  vody  předmětného  vodního  zdroje)  nebo
trhací práce.

3. Provádění vrtů pro tepelná čerpadla.
4. Skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu.
5. Vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost

vod.
6. Zřizování žump,  polních  hnojišť,  kompostů,  močůvkových jímek,  siláže  a skládek

odpadů všeho druhu.
7. Aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy.
8. Budování veřejných pohřebišť.
9. Odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování).
10. Aplikování digestátu z bioplynových stanic.
11. 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). 
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D. Na území OP II – část  II.C :
1. Provádění vrtů pro tepelná čerpadla.
2. Vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost

vod.
3. Zřizování žump,  polních  hnojišť,  kompostů,  močůvkových jímek,  siláže  a skládek

odpadů všeho druhu.
4. Trvalé skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu.
5. Budovaní veřejných pohřebišť.
6. Aplikování digestátu z bioplynových stanic.
7. 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). 

 

III. OMEZUJE

podle  ustanovení     §  30  odst.  10   vodního   zákona  provádění    činností   na  území
ochranných  pásem vodního zdroje Spešov v následujícím   rozsahu: 

A. Na území OP II – část  II.A :
1. Provádění ochrany rostlin s vyloučením přípravků, které :

a) nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou,
b) jsou zaregistrované  v  každoročně  schváleném seznamu přípravků  na  ochranu
rostlin  vydaném  Státní  rostlinolékařskou  správou  a  zároveň  jsou  vyloučené  pro
použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně,
c) jsou  zaregistrované v  každoročně  schváleném seznamu přípravků  na  ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z
hlediska  použitelnosti  v  ochranném pásmu (pásmu hygienické  ochrany)  vodního
zdroje II.stupně;

2. Stejné zásady pro používání pesticidů  platí  i  mimo zemědělské a lesní pozemky
(např. při likvidaci plevelů kolem železnice, v sídlištích apod.).

3. Ošetřování  komunikací  v zimním  období  pouze  mechanicky  nebo  inertním
posypovým materiálem.

4. Používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích upravit ve smyslu
nařízení vlády č.262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jedná se o zranitelné
oblasti, tj. zvláštní ochrana vod bez nároků na náhrady ve smyslu ustanovení § 30
odst. 11 vodního zákona).

5. Možné  pouze v     případě  kladného vyjádření  hydrogeologa,  které  vyloučí  možnost
ovlivnění  kvality  a  množství  jímané  podzemní  vody  a  které  stanoví  konkrétní
podmínky pro předmětnou lokalitu:
◦ povolování  drobných  staveb  a  jiných  činností  nesouvisejících  s jímáním

podzemní  vody,  provozem vodovodu  a  údržbou ochranných  pásem (drobnou
stavbou se rozumí stavba malého rozsahu, při jejímž užívání nebude nakládáno
s látkami  závadnými  vodám,  např.  zahradní  domek,  bouda  na  ruční  nářadí,
dřevník apod.)

◦ zřizování staveb občanské vybavenosti.
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B. Na území OP II – část  II.B :
1. Provádění ochrany rostlin s vyloučením přípravků, které :

a) nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na  ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou,
b) jsou zaregistrované  v  každoročně  schváleném seznamu přípravků  na  ochranu
rostlin  vydaném  Státní  rostlinolékařskou  správou  a  zároveň  jsou  vyloučené  pro
použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně,
a)      jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z
hlediska  použitelnosti  v  ochranném pásmu (pásmu hygienické  ochrany)  vodního
zdroje II.stupně.

2. Ošetřování  komunikací  v zimním  období  pouze  mechanicky  nebo  inertním
posypovým materiálem.

3. Používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích upravit ve smyslu
nařízení vlády č.262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jedná se o zranitelné
oblasti, tj. zvláštní ochrana vod bez nároků na náhrady ve smyslu ustanovení § 30
odst. 11 vodního zákona).

4. Plochy  stání  vozidel  budovat  jako  nepropustné  se  zajištěním  před  omýváním
srážkovými vodami.

5. Chov  hospodářských  zvířat  je  možný  pouze  pro  vlastní  potřebu  při  maximálním
zajištění obecné ochrany vod.

6. Možné  pouze v     případě  kladného vyjádření  hydrogeologa,  které  vyloučí  možnost
ovlivnění kvality a množství jímané podzemní vody
◦ povolování staveb a jiných činností  nesouvisejících s jímáním podzemní vody,

provozem vodovodu a údržbou ochranných pásem.

C. Na území OP II – část  II.C :
1. Provádění ochrany rostlin s vyloučením přípravků, které :

a) nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou.
b) jsou zaregistrované v každoročně  schváleném seznamu přípravků  na ochranu
rostlin  vydaném  Státní  rostlinolékařskou  správou  a  zároveň  jsou  vyloučené  pro
použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně,
c)  jsou zaregistrované v každoročně  schváleném seznamu přípravků  na ochranu
rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z
hlediska  použitelnosti  v  ochranném pásmu (pásmu hygienické  ochrany)  vodního
zdroje II.stupně;

2. Ošetřování  komunikací  v zimním  období  pouze  mechanicky  nebo  inertním
posypovým materiálem.

3. Používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích upravit ve smyslu
nařízení vlády č.262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jedná se o zranitelné
oblasti, tj. zvláštní ochrana vod bez nároků na náhrady ve smyslu ustanovení § 30
odst. 11 vodního zákona).

4. Možné pouze v     případě kladného vyjádření hydrogeologa, které vyloučí možnost 
ovlivnění kvality a množství jímané podzemní vody
◦ povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody 

z předmětného vodního zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Blansko
◦ povolování staveb a jiných činností nesouvisejících s jímáním podzemní vody, 

provozem vodovodu a údržbou ochranných pásem
◦ hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s 

budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo 
trhací práce.
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IV. STANOVUJE

podle ustanovení       § 30 odst. 10   vodního    zákona podmínky pro provádění stavebních i
jiných prací na území ochranných pásem vodního zdroje Spešov v následujícím rozsahu: 

◦ 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;

◦ práce musí být provedeny co nejrychleji;
◦ používané stroje musí být  ve velmi  dobrém technickém stavu,  který musí být

ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných
hmot  a  olejů)  jednak  denně  obsluhou,  jednak  týdně  nadřízeným  technikem.
Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba, doplňování PHM, doplňování
olejů  a  jejich  výměna a  opravy  mechanizmů  nesmí být  prováděny na území
ochranných pásem;

◦ stroje musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení
uniklých produktů a dostatečným množstvím sorbentů (Vapex, Experlit);

◦ nezřizovat dočasné sklady pohonných hmot, olejů,  stavebních materiálů  apod.
ani dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla atd.;

◦ po skrytí půdních vrstev a hornin a provedených stavebních pracích realizovat
zához rýh a výkopů pokud možno v původním vrstvení;

◦ po ukončení  výstavby bude nadbytečná a neznečištěná zemina rozhrnuta po
terénu nebo odvezena k jinému použití či na skládku mimo ochranná pásma.

V. NAŘIZUJE
podle  ustanovení  §  30  odst.  10  vodního  zákona  provedení  technických   opatření
OP  vodního zdroje Spešov  v následujícím rozsahu:

A.  OP 1.  stupně   bude  v  terénu  oploceno  v  celém  rozsahu,  vstup  do  oplocení  bude
uzamykatelný   a bude opatřen  výstražnou tabulí   s nápisem

B. Navrhovaná ochranná pásma II.stupně  -  část II.B  a část II.C budou na přístupových
cestách označeny výstražnými tabulemi : 
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Toto technické opatření   provede   „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  se sídlem
17.listopadu 14, 680 01 Boskovice , na své náklady     v termínu   do 1 roku od nabytí
účinnosti  tohoto   OOP  .    

VI. STANOVUJE
provádění činností   ke kontrole  funkčnosti  OP  vodního zdroje Spešov  v následujícím
rozsahu:

◦ 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.

◦ Rozbory  budou  prováděny  v akreditované  laboratoři  a  vyhodnocovány  podle
vyhlášky  Ministerstva  zdravotnictví  č.252/2004  Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

◦ Bude  prováděna  pravidelná  evidence  odběrů  podzemní  vody  minimálně
jedenkrát  za  měsíc  (podle  ustanovení  §  10  vodního  zákona  a  §  2  odst.  8
vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

VII.RUŠÍ                                                                                  
stávající   ochranná pásma vodního zdroje Spešov , stanovená rozhodnutími:

◦ Odboru   vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Blansko,  č.j. VLHZ
1122/83-Ry    ze dne    11.11.1983

◦ Odboru   vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Blansko,  č.j. VLHZ
920/83/84-Ry    ze dne    2.2.1984

◦ Odboru životního prostředí Městského  úřadu Blansko č.j. MBK 41823/2010  ze
dne  16.9.2010

a to ke dni   nabytí  ú činnosti  tohoto  OOP  o stanovení OP  vodního zdroje Spešov.

VIII. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru  nemovitostí  bude  zapsáno  omezení  vlastnického  práva:   „Ohranné  pásmo
vodních zdroj ů  I. stupn ě“  u pozemk ů:
Pro jímací objekt HV-202a

◦ parcela   č.631,  kat.  území  Dolní  Lhota  dle  geometrického  plánu  (ZPMZ)
č.486-5/2017

Pro jímací objekt HVS-6
◦ parcela  č.773,  kat.  území  Spešov    dle  geometrického  plánu  (ZPMZ)

č. 510-5/2017
Pro jímací objekt Spešov II

◦ parcela  č.624,  kat.  území  Spešov ,  dle  geometrického  plánu   (ZPMZ)
č. 507-5/2017

Pro jímací objekt HV-203 
◦ parcela  č.855  ,  kat.  území  Spešov,   dle  geometrického  plánu   (ZPMZ)

č. 508-5/2017
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Pro jímací objekt HV-101a 
◦ parcela  č.  540/1  ,  kat.  území  Spešov ,  dle  geometrického  plánu  (ZPMZ)

č. 508-5/2017 
◦ parcela  č.  540/2  ,  kat.  území  Spešov ,  dle  geometrického  plánu    (ZPMZ)

č. 508-5/2017
◦ parcela  č.540/3,  kat.  území  Spešov ,  dle  geometrického  plánu   (ZPMZ)

č. 508-5/2017
◦ parcela  č.540/4  kat.  území  Spešov ,  dle  geometrického  plánu   (ZPMZ)

č. 508-5/2017
Pro jímací objekty HVJ-5b a HVJ-5c

◦ parcela  č.891,  kat.  území  Jest řebí,  dle  geometrického  plánu   (ZPMZ)
č. 536-5/2017

Pro jímací objekt HV-201
◦ parcela  č.1129  ,  kat.  území  Jest řebí,  dle  geometrického  plánu     (ZPMZ)

č. 536-5/2017
Pro jímací objekt HVJ-4

◦ parcela č.1656/1 ,kat.  území Černá Hora ,  dle geometrického plánu  (ZPMZ)
č. 536-5/2017

„Ohranné pásmo   vodních zdroj ů  II. stupn ě“  u pozemk ů:
◦ parc. č. 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1655/6, 1655/7, 1655/8, 1655/9, 1656/1,

1656/2, 1657, 1658/65, 1658/66, 1658/67, 1658/68, 1658/69, 1658/70, 1658/71,
1658/72,  1658/73,  1658/74,  1658/75,  1658/76,  1658/77,  1658/78,  1658/79,
1658/80,  1658/81,  1658/82,  1658/82,  1658/84,  1658/85,  1658/86,  1658/87,
1658/88, 1658/89 a 1658/90 v k. ú. Černá Hora 

◦ parc. č. 605/1, 605/12, 605/26, 605/28, 605/32, 605/33, 605/41, 605/47, 605/51,
605/54, 605/56, 605/58, 605/62, 605/64, 605/67, 605/68, 605/69, 632/1, 632/2,
632/3, 632/4, 632/6, 632/7, 632/8, 632/9, 632/10, 634/3, 634/28, 634/29, 687/5,
687/12, 687/17, 687/19, 687/20, 687/22 a 687/23 v k . ú. Dolní Lhota

◦ parc.  č.  489/1,  489/2,  489/3,  492/4,  492/10,  492/11,  492/12,  492/13,  492/14,
492/15,  492/16,  492/17,  492/18,  492/22,  492/23,  492/24,  497,  882/5,  882/6,
882/7,  888/1,  888/2,  888/3,  888/4,  888/5,  888/6,  888/7,  889/1,  889/2,  889/3,
889/4,  889/5,  889/6,  889/7,  890/1,  890/2,  890/3,  890/4,  890/5,  890/6,  890/7,
892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 892/6, 892/7, 892/8, 893, 894/1, 894/2, 894/5,
895/1, 895/2, 895/4, 895/5, 895/6, 895/7, 895/8, 896/10, 896/11, 896/12, 896/13,
896/14,  896/15,  896/16,  896/17,  897/1,  897/3,  898/1,  898/3,  899/1,  900/123,
900/124,  900/125,  900/126,  900/127,  900/128,  900/129,  900/130,  900/131,
900/132,  900/132,  900/133,  900/134,  900/135,  900/136,  900/137,  900/138,
900/139,  900/140,  900/141,  900/142,  900/143,  900/144,  900/145,  900/146,
900/185, 900/186, 900/187, 900/188, 900/189, 900/190, 900/191, 900/192, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1122, 1125, 1126, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1177 v k. ú.
Jest řebí

◦ parc. č. 466/3, 466/4, 466/6, 520/105, 522/12, 522/23, 522/28, 522/30, 522/38,
522/42, 522/46, 522/47, 522/49, 522/50, 522/51, 522/52, 522/53, 522/54, 522/55,
522/56,  523/3,  523/4,  523/5,  523/6,  523/7,  523/9,  523/10,  523/11,  528/164,
528/174,  528/175,  528/181,  528/182,  528/194,  528/210,  528/211,  528/223,
528/224,  528/236,  528/237,  528/238,  528/239,  528/240,  528/241,  528/242,
528/243, 528/244, 528/245, 528/248, 529/1, 529/2, 529/3, 530/2, 531/1, 531/2, 
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531/3,  531/4,  531/5,  531/6,  531/7,  531/8,  532/1,  532/2,  532/3,  533/1,  533/2,
537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 538/12, 538/13, 539/1, 539/2, 541/2, 541/3, 541/4,
541/5, 541/6, 541/17, 541/18, 541/20, 541/23, 541/24, 541/25, 541/26, 541/30,
541/33,  543/1,  543/2,  543/3,  543/4,  543/5,  544/2,  544/15,  544/16,  544/20,
544/21, 562/1, 563/101, 563/414, 563/415, 563/416, 573, 574/1, 574/2, 574/3,
575, 576/1, 576/2, 576/3, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 859,
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 876, 926, 927,
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981,
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997,
998, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1062, 1063, 1153, 1154, 1156, 1157, 1161, 1167, 1360, 1363, 1365, 1368,
1369, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1400 a 1404 v k.
ú. Spešov

a u částí pozemk ů:
◦ parc. č. 605/10 (89%), 605/18 (75%), 605/36 (97%), 632/11 (28%), 634/7 (39%),

634/8 (77%), 634/13 (39%), 634/17 (41%), 634/23 (38%), 634/24 (58%), 634/26
(46%), 634/27 (81%) v   k. ú. Dolní Lhota, dle geom etrického   plánu  č. 486-
5/2017;

◦ parc. č. 1357 (33%) v  k. ú. Spešov, dle geometrického (ZPMZ) č. 506-5/2017;

◦ parc. č. 466/5 (70%), 522/48 (48%), 537/5 (53%), 537/6 (95%), 538/14 (80%),
541/29 (52%), 881 (32%), 882 (40%), 883 (46%), 884 (39%), 885 (37%), 886
(33%), 887 (37%), 888 (30%), 890 (33%), 977 (57%), 1352 (20%), 1354 (88%),
1358  (80%),  1359  (88%),  1364  (67%),  1366  (14%)  v k.  ú.  Spešov,  dle
geometrického (ZPMZ)  č. 508-5/2017;

◦ parc.  č.  481/1 (48%),  492/1  (57%),  874/1 (37%),  882/4 (54%),  899/3 (24%),
900/163  (38%),  1123  (66%),  1127  (68%),  1130  (52%)  v k.  ú.  Jest řebí,  dle
geometrického (ZPMZ) č. 536-5/2017. 

Návrh od ůvodn ění :
Městský úřad  Blansko, odbor životního  prostředí obdržel dne 19.4.2017  žádost „Svazeku
vodovodů a kanalizací“ měst  a obcí  se sídlem 17.listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 4946
89952,  o  vodoprávní  projednání a stanovení nového  ochranného pásma vodního zdroje
Spešov  a zrušení  stávajících  pásem hygienické  ochrany vodního zdroje Spešov.  

Podzemní vody vodního zdroje Spešov jsou jímány prostřednictvím devíti vrtaných studní
      HV-101a (situována na parcele č.540/2 kat. území Spešov), HV-201 (parcela č.1129 kat.
území Jestřebí), HV-202a (parcela č.631 kat. území Dolní Lhota), HV-203 (parcela č.855 kat.
území Spešov), HVJ-4 (parcela č.1656/1 kat. území Černá Hora), HVJ-5b a HVJ-5c (parcela
č.891 kat. území Jestřebí), HVS-6 (parcela č. č.773 kat. území Spešov) a Spešov II (parcela
č.624 kat. území Spešov).
Vodárenské odběry z výše uvedených objektů  jsou povoleny rozhodnutím odboru životního
prostředí  Městského  úřadu  Blansko  pod  čj.  MBK  48306/2012  ze  dne  12.12.2012   v
množstvíQprům.  – 50 l.s-1; Qmax.   – 74 l.s-1; Qměs.   – 200 000 m3.měsíc-1; Qrok    – 1 573

000 m3.rok    a slouží   pro zásobování  skupinového  vodovodu   pro  veřejnou   potřebu 
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Blansko, příležitostně  k posílení zásobování skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu
Boskovice.
Vodní zdroj Spešov má stanoveno patnáct pásem hygienické ochrany (osm I.stupně, šest
II.stupně  vnitřních a jedno II.stupně  vnější)  pro 9 vrtaných studní HV-101a, HV-201, HV-
202a, HV-203, HVJ-4, HVJ-5b, HVJ-5c, HVS-6 a Spešov II  ve smyslu zrušené směrnice
ministerstva zdravotnictví ČSR č.51/1979 rozhodnutím bývalého odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru Blansko pod č.j. VLHZ 1122/83-Ry 
ze dne 11.11.1983. Pásmo hygienické ochrany,  resp.  ochranného pásmo I.stupně  vrtané
studny  HVS-6  bylo  změněno  ve  smyslu  vodního  zákona  rozhodnutím  odboru  životního
prostředí Městského úřadu Blansko pod čj. MBK 41823/2010 ze dne 16.9.2010. 

Pro v současnosti nevyužívanou šachtovou studnu S1 na katastrálním území Dolní Lhota
bylo duplicitně stanoveno pásmo hygienické ochrany rozhodnutím odboru vodního a lesního
hospodářství Okresního národního výboru Blansko rozhodnutím č.j. VLHZ 920/83/84-Ry ze
dne 2.2.1984.

Nová  OP  vodního zdroje Spešov  ( dále jen OPVZ Spešov)  jsou stanovena    včetně
zákazů a omezení   ve smyslu    ustanovení § 30 vodního zákona    a v souladu s vyhláškou
a vycházejí z   návrhu, který   předložil navrhovatel.

Při návrhu  změn OPVZ Spešov   vycházel navrhovatel  zejména z těchto informací. 
Pro předmětné jímací objekty (a studnu S-1) byla čerpacími zkouškami zjištěna průměrná
souhrnná  vydatnost  108,4  l.s-1 (9 366  m3.den-1),  nejvyšší  celková  vydatnost  pak  činí
170 l.s-1 (14 688 m3.den-1).
Podle  současných  laboratorních  rozborů  (2012  až  2015)  splňují  jímané  podzemní  vody
požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ve stanovovaných ukazatelích kvality,  výjimkou jsou pouze nižší ukazatelé hořčíku, vyšší
vápníku  a  tvrdosti  než  jsou  hygienické  limity  (doporučené  hodnoty)  podzemní  vody
některých jímacích objektů.
K přítokům do jímadel vodního zdroje Spešov dochází z přírodních zdrojů. Jde o podzemní
vodu s delší dobou zdržení v horninovém prostředí, z infiltrace mimo okolí jímadel, jejichž
využívané zvodně  jsou  až na výjimky (objekty  HV-101a,  Spešov II)  překryty  dostatečně
účinnou  krycí  vrstvou  hydrogeologického  izolátoru.  Rozhodující  význam  pro  velikost
zvodnění  křídových  sedimentů  mají  tektonické  poměry,  neboť  nejpropustnější  křídové
komplexy jsou v oblastech velkých tektonických poruch (zlomů).  Dále je hydrogeologický
význam křídových uloženin ovlivňován jejich plošným rozsahem, mocností a morfologickou
pozicí vůči místní erozní bázi (dna koryt vodotečí). 
Pro tuto změnu je podstatné, že riziko negativního ovlivnění kvalitativních vlastností jímané
podzemní  vody  nelze  v posuzovaném prameništi  výrazně  omezit  vyhlášením rozsáhlých
ochranných pásem ani omezováním činností nadstandardní (speciální) ochranou. Jedinou
možností pro snížení těchto rizik je důsledné dodržování zásad obecné ochrany vod (včetně
činností  na  zastavěných  či  zastavitelných  pozemcích)  a  zásad  hospodaření  na
zemědělských a lesních po-zemcích  podle příslušné legislativy, tj. zákonů č.334/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a č.289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při návrhu změny ochranných pásem II.stupně, resp. jejich rozsahů u nejvíce zranitelných
jíma-cích objektů  (HV-101a, Spešov II)  byla ochranná pásma II.stupně  rozdělena na dvě
části, a to s  přísnější (část II.A) a méně přísnou ochranou (část II.B). 
Podkladem  pro  stanovení  rozsahů  pásem  s přísnější  ochranou  byly  výpočty  poloměrů
deprese podle Sichardta (až 60 m a 70 m) vycházející z maximálních provozních snížení
hladin podzemní vody získaných od provozovatele vodárenských odběrů (tj. 8 m a 1,4 m),
koeficientů filtrace převzatých ze  J.Taraby a V.Urbanové (tj. 6.10-6 m.s-1 a 2,8.10-5 m.s-1) a
geomorfologických poměrů (tj. spádu terénu).

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
◦ Hydrogeologický podklad  pro změnu  ochranných pásem vodního zdroje Spešov

podle vyhlášky  MŽP č. 137/1999 Sb., zpracoval  RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI-
AQUA, s.r.o., Blatného  1, 616 00 Brno
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◦ mapy   v měřítku  1:2000  - Spešov  , změna   ochranných pásem vodního zdroje
◦ geometrický plán č.  510-5/2017
◦ geometrický plán č.  486-5/2017
◦ geometrický plán č.  506-5/2017
◦ geometrický plán č.  507-5/2017
◦ geometrický plán č.  508-5/2017
◦ geometrický plán č.  536-5/2017
◦ geometrický plán č.  1241-5/2017
◦  seznam  parcelních čísel dotčených pozemků
◦ vyjádření Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  , č.j. PM022198/2017-

203/Kr ze dne 20.4.2017

Pro informaci dále uvádíme, že   ustanovení  § 30 odst 11a12 vodního zákona  upravuje
poskytování    náhrad a nákladů spojených se stanovením   ochranných pásem vodních
zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení  užívání pozemků  a staveb  v ochranných pásmech vodních
zdrojů náleží vlastníkům  těchto pozemků a staveb náhrada,kterou jsou povinni na  jejich
žádost poskytnout  v případě   vodárenských nádrží   vlastníci vodních děl umožňujících
vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru (§8)  vody z vodního zdroje°;
je-ji  jich více ,poměrně   podle  povoleného  množství odebírané vody. Hedojde-ji   o
poskytnutí   náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové  náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými  úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů
uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti  a zdravotní nezávadnosti
nesou  ti, kteří jsou oprávněni   vodu z těchto vodních zdrojů odebírat , popřípadě  o
povolení k jejímu odběru žádají , u vodárenských nádrží   pak vlastníci nebo   stavebníci
vodních děl sloužících ke vzdouvání vody. 

Je  však třeba podotknout, že  městský úřad   nemůže v opatření     obecné povahy  o
změně   ochranných pásem rozhodovat  o náhradách za prokázané omezení pozemků  a
staveb v ochranných pásmech   vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Dokumentace  ochranných pásem   je k nahlédnutí  v budove Městského úřadu  Blansko
nahlédnutí u odboru ŽP MěÚ Blansko,  nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko 2.p. u  Ing.
Batelkové,  kancelář     č.  226 (pondělí  a  středa 8.oo -  17.oo hod)  nebo po telefonické
domluvě – tel. 516 775 335.

OPVZ Spešov se stanovují  v souladu s ust. § 30 odst.1 vodního zákona opatřením obecné
povahy (OPP) . OPP upravují   ustanovení části   šesté   správního řádu. OPP představuje
institut  smíšeného správního aktu s  konrétně  vymezeným  předmětem právní  úpravy,
avšak   obecně určeným okruhem  adresátů. Rozsah ochranných pásem     a podmínky v
nich se tedy  stávají    obecně    závaznými. Návrh OOP  (  a následně I vlastní OOP) se
doručuje  veřejnou vyhláškou a zak , jak je uvedeno níže. 

Dle ust. - 172 odst,1 správního řádu správní orgán doručí   toto oznámení o návrhu opatření
obecné povahy veřejnou vyhláškou   dle ust. § 25  správního řádu , kterou vyvěsí  30  po
dobu        na své   úřední desce  .  Ve smyslu   § 173  správního řádu   bude oznámení též
zveřejněno    způsobem, umožňujícím  dálkový přístup.  Dále bude tato   veřejná vyhláška
vyvěšena na     úředních deskách  obecních úřadů  v obcích, jejichž správních obvodů  se
má  OOP   týkat, uvedených   v rozdělovníku .  

Závěrem  je třeba dodat,  že stávající   PHO Spešov budou   zrušena ke dni nabytí  účinnosti
tohoto  OOP a stanovení   nových OOP Spešov.
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Návrh pou čení:
Proti OOP nezlze souladu s ustanovením    § 173 odst.2 správního řádu  podat opravný
prostředek.  Proti  rozhodnutí   o  námitce  vlastníka  nemovitosti    se  nelze  v  souladu
ustanovením    § 173 odst. 5 správního řádu  odvolat ani podat rozklad .  Podle  ustanovení
§ 174 odst. 2 správního řádu  soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení.
OOP dle  ustanovení   § 173 odst.1 správního řádu nabývá účinnosti    patnáctý den po dni
vyvěšení  této    veřejné vyhlášky  na úřední desce  správního   orgánu  , který písemnost
doručuje. 
Do OOP  a jeho odůvodnění  může  dle  ustanovení  § 173 odst.1 správního řádu  každý
nahlédnout u správního  orgánu, který OOP   vydal.

                                                                                                                                                   
Ing. Ji řina Batelková   
vedoucí  oddělení  vodního hospodářství,
geologie,odpadů a ochrany ovzduší

Tento dokument musí být   vyvěšen na  úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový  přístup po dobu  15 dnů.

Datum   vyv ěšení:                                                            Datum sejmutí:

Zveřejněno  zp ůsobem umož ňujícím   dálkový p řístup dne   ………….  sejmuto dne ………... 

……………………………………………………
Podpis  oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
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Rozdělovník:
Navrhovatel :
„Svazek  vodovodů  a  kanalizací“,  měst  a  obcí,  17.listopadu  14,680  01  Boskovice   (obdrží
prostřednictvím datové schránky) 

Města,  m ěstyse  a  obce   pro  vyv ěšení    na  ú řední   desce  (obdrží  prost řednictvím  datové
schránky) :
Město  Blansko,nám. Svobody 32/3,  678 01 Blansko
Město Rájec-Jestřebí,Blanenská  84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Městys Doubravice nad Svitavou, náměstí  Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou  
Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svitavou
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, 679  01 Skalice nad Svitavou
Městys Lysice,Horní  náměstí  157, 679 71 Lysice 
Městys Černá Hora, náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
Obec Spešov, Spešov 22, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obec Obora, Obora  24, 679  01 Skalice nad Svitavou
Obec Jabloňany, Jabloňany 88,  679  01 Skalice nad Svitavou
Obec Krhov, Krhov  7,679  01 Skalice nad Svitavou
Obec Drnovice,Drnovice 102, 679 76 Drnovice
Obec  Voděrady, 679  01 Skalice nad Svitavou
Obec Býkovice , Býkovice  34, 679 71 Lysice 
Obec Bořitov , náměstí  U Václava   11, 679 21 Černá Hora

dot čené orgány a ostatní (obdrží prost řednictvím datové schránky) :    
MěÚ Blansko - odbor stavební úřad – oddělení stavebního řádu
MěÚ Blansko - odbor stavební úřad – oddělení   silničního hospodářství
MěÚ Boskovice -  odbor  tvorby a ochrany životního prostředí 
MěÚ Boskovice - odbor výstavby a územního plánování 
MěÚ Boskovice – odbor  dopravy
MěÚ Rájec -Jestřebí – odbor výstavby
Úřad Městyse Černá Hora – stavební úřad
Úřad Městyse Lysice -  stavební úřad
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko,  Mlýnská 2, 678 01 Blansko  
Krajské  ředitelství  policie  Jihomoravského  kraje,  územní  odbor  Blansko,  Dopravní  inspektorát,
Bezručova  1895/31, 678 01 Blansko
Povodí Moravy s.p. Dřevařská  11, 610 75 Brno 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 

Přílohy:
Ochranná pásma vodního zdroje Spešov  na podkladu mapy ZÚ  1 : 10 00
Ochranná pásma vodního zdroje Spešov  na podkladu mapy ZÚ  1 : 5 000
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