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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail:
lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (OOP)
Magistrát města Olomouce odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní
zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ustanovení § 25, § 172 a § 173 správního řádu, na
základě návrhu Obce Bukovany, IČO: 00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9, podaného dne
07.09.2021
I.
stanovuje
podle ustanovení § 30 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje
podzemní vody (vrtané studny BV-1, hloubky 81,5 m a vnitřního průměru zárubnice 140 mm na pozemku
parc. č. 763 k.ú. Bukovany u Olomouce, orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice X;Y:
1 120 327, 539 649)), HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1123-000|Bystřice, odběrné místo č. 530883,
1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje v k.ú. Bukovany u Olomouce , které se nachází na částech
pozemků parc. č. 9/41 a 763 dle měřického náčrtu pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I.
stupně č. zakázky 424-106/2020, ochranné pásmo je ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m, plocha
ochranného pásma činí 100 m2 . Pozemek je v současné době oplocen.
2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín, které se
nachází na pozemcích parc. č. 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778;
779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799;
800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 820;
821; 822; 825; 826/1; 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; 855/6; 855/7; 855/8; 855/9; 855/10; katastrální území
615927|Bukovany u Olomouce, obec 552402|Bukovany,
na části pozemků parc. č. 9/41 a 763 k.ú. Bukovany u Olomouce, vně ochranného pásma I. stupně, které
vymezuje měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně č. zakázky 424106/2020,
na pozemcích parc. č. 1306/1; 1306/2; 1306/3; 1306/4; 1306/5; 1306/6; 1306/7; 1306/8; 1306/9; 1306/10;
1306/11; 1306/12; 1306/13; 1306/14; 1306/15; 1306/16; 1306/17; 1306/18; 1306/19; 1306/20; 1306/21;
1306/22; 1306/23; 1306/24; 1306/25; 1306/26; 1306/27; 1306/28; 1306/29; 1306/30; 1306/31; 1306/32;
1306/33; 1306/34; 1306/35; 1306/36; 1306/37; 1306/38; 1306/39; 1306/40; 1306/41; 1306/42; 1306/43;
1306/44; 1306/45; 1306/46; 1306/47; 1306/48; 1306/49; 1306/50; 1306/51; 1306/52; 1306/53; 1306/54;
1306/55; 1306/56; 1306/57; 1306/58; 1306/59; 1306/60; 1306/61; 1306/62; 1306/63; 1307/1; 1307/2; 1307/3;

1307/4; 1307/5; 1307/6; 1307/7; 1307/8; 1307/9; 1307/10; 1307/11; 1307/12; 1307/13; 1307/14; 1307/15;
1307/16; 1307/17; 1307/18; 1307/19; 1307/20; 1307/21; 1307/22; 1307/23; 1307/24; 1307/25; 1308/1;
1308/2; 1308/3; 1308/4; 1308/5; 1308/6; 1308/7; 1308/8; 1308/9; 1309; 1310/1; 1310/2; 1310/3; 1310/4;
1310/5; 1310/6; 1310/7; 1310/8; 1310/9; 1310/10; 1318/1; 1318/2; 1318/3; 1318/4; 1318/5; 1318/6; 1318/7;
1318/8; 1318/9; 1318/10; 1318/11; 1318/12; 1318/13; 1318/14; 1318/15; 1318/16; 1318/17; 1318/18;
1318/19; 1318/20; 1318/21; 1318/22; 1318/23; 1318/24; 1318/25; 1318/26; 1318/27, katastrální území
632635|Droţdín, obec 500496|Olomouc,
na části pozemku parc. č. 596 k.ú. Droţdín, kterou vymezuje měřický náčrt pro vymezení rozsahu
ochranného pásma vodního zdroje II. stupně č. zakázky 1271-107/2020,
Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1123-0-00|Bystřice.
Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vyuţívaného vrtem BV-1 je vymezen tak, aby v ploše
OP II. stupně byla zahrnuta akumulační a částečně i infiltrační část kolektoru. Stanovený rozsah ochranného
pásma přitom vychází ze zpracované analytické části a jeho cílem je zabezpečení vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti jímané podzemní vody, a to v daném území zejména ochrana vody před
agrochemikáliemi, včetně látek na ochranu rostlin pouţívanými především na orné půdě a dále ochrana
tlakových poměrů kulmské zvodně.
Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně ochranného pásma I. stupně jako souvislá plocha nacházející se v
katastrálních územích Bukovany u Olomouce a Droţdín. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou patrné z
přílohy č. 1 a 3 OOP. Výměra OP II. stupně vodního zdroje činí 0,787 km2 .
II.

stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona
A) ČINNOSTI poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního
zdroje, které NELZE v pásmu provádět; popřípadě způsob užívání pozemků a staveb v tomto
pásmu ležících a to v následujícím rozsahu:
1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce
 do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám vlastníka
vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu,
údrţbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení;
 v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby,
které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údrţbou samotného pásma;
 zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s
výjimkou chemikálií, pouţívaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;
 v ploše pásma, s výjimkou zpevněných a zastavěných ploch a přístupových komunikací, bude
zaloţen trvalý travní porost, který je nutné pravidelně udrţovat sečením. Sečení trávy se bude
provádět 2 x ročně, posekaná tráva bude z prostoru ochranného pásma odváţena. Aplikace hnojiv a
látek na ochranu rostlin, pokud se ukáţe nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je moţná
pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů.
2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín
 zakázáno je umisťování staveb a provádění jakýchkoliv zásahů do horninového prostředí hlubší neţ
5 m (vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní zářezy, těţba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší
hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší neţ 100 m2 po dobu
delší neţ 30 dnů. Zákaz se netýká výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním podzemní
vody pro veřejnou potřebu, úpravou a ochranou podzemní vody nebo prací omezujících erozi půdy;
 zřizování skládek odpadů všech skupin ve smyslu aktuálního zákona o odpadech a souvisejících
vyhlášek, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů apod. je zakázáno;
 výstavba jímacích objektů podzemní vody a odběr vody z nich pro jiné účely, neţ je veřejné
zásobování obyvatel pitnou vodou jsou zakázány;
 subjekty, které hospodaří na pozemcích v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod,
nesmí na těchto pozemcích pouţít přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z pouţití v
ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody nebo jsou vyloučeny z pouţití v
ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody;
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pouţívání hnojiv, včetně hnojiv statkových bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, tzn., ţe na tato území se bude pohlíţet jako
na zranitelnou oblast i v případě, ţe katastry obcí Bukovany u Olomouce a Droţdín budou ze
seznamu zranitelných oblastí vyřazeny.

Zneškodňování havárie
Únik jakýchkoliv látek, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod nebo kontaminaci
horninového prostředí, musí být oznámen Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám
poţární ochrany nebo Policii České republiky, případně provozovateli vodního zdroje. Ke zneškodňování
havárie se nesmí namísto pevného sorbentu pouţít odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo
biodegradanty.
B) TECHNICKÁ OPATŘENÍ, která je třeba v ochranném pásmu I. a II. stupně vodního zdroje BV-1
v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín provést:
1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje v BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce
Na vstupní bráně bude umístěna tabule s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným
vstup zakázán." s případným dodatkem o provozovateli jímacího území.
Na návodní straně pásma a po jeho stranách budou umístěny odvodňovací ţlábky pro odvod splachové a
tavné vody.
2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje v BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín
Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně budou instalovány tabule s nápisem: „Ochranné
pásmo vodního zdroje II. stupně", s případným dodatkem o provozovateli jímacího území. Tabule budou
instalovány po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně ve vzdálenosti max. 500 m od sebe s
tím, ţe pro umístění budou vyuţita především místa kříţení hranice ochranného pásma s komunikacemi (v
daném případě s polními a lesními cestami).
C) DOBA OMEZENÍ
Platnost stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú.
Droţdín se stanovuje na dobu neurčitou.
III. podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky MŢP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských
nádrţí a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se pro kontrolu dodrţování
ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje
stanovuje
následující postup:
 průběţně sledovat mnoţství odebírané podzemní vody v intencích aktuálního vodního zákona;
 provádět analýzy surových vod v rozsahu schváleného provozního řádu „Vodovod Bukovany“;
 v intervalu 1 x za měsíc provádět měření stavu hladiny ve vrtu BV-2 (souřadnice X, Y: 1 120 333,
539 652), který bude vhodné upravit a následně vodoprávně projednat jako vodní dílo určené k
monitoringu vodních stavů;
 v intervalu 1 x týdně kontrolovat stav území a dodrţování zásad hospodářského vyuţití v ochranném
pásmu I. stupně;
 v intervalu 2 x za rok kontrolovat stav území a dodrţování zásad hospodářského vyuţití v ochranném
pásmu II. stupně.
Předmětný vodní zdroj ani navrţená OPVZ se nenachází v ţádném ochranném pásmu nebo chráněném
území podle zvláštních předpisů.
Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí obdrţel dne 07.09.2021 ţádost Obce Bukovany, IČO:
00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9 o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje
BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droţdín, ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.
Dokumentaci na stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u
Olomouce a k.ú. Droţdín zpracoval v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam
vodárenských nádrţí a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, zodpovědný řešitel
RNDr. Svatopluk Šeda, osvědčení o odborné způsobilosti č. 2067/2000, řešitelská organizace FINGEO s.r.o.,
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Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČ 04678982 v 11/2020, a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
Stavba vodního zdroje BV-1 (vrtané studny, hloubky 81,5 m a vnitřního průměru zárubnice 140 mm) byla
povolena Obci Bukovany v rámci akce „Vodovod Bukovany“, rozhodnutím MMOl, odb. ŢP pod č.j.
SMOl/ŢP/55/4883/2012/Gi ze dne 3.4.2013, nabytí právní moci dne 7.5.2013 (v části B. výroku tohoto
rozhodnutí bylo povoleno i nakládání s vodami – odběr podzemní vody - prům. 2,0 l/s, max 3,0 l/s, 5 200
m3 /měs, 62,4 tis. m3 /rok). V podmínce č. 6) tohoto rozhodnutí bylo Obci Bukovany uloţeno poţádat o
stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje.
Platnost stavebního povolení (část A. výroku rozhodnutí) byla prodlouţena rozhodnutím MMOl, odboru ŢP,
odd. vodního hospodářství č.j. SMOL/ŢP/55/1/2015/Gi ze dne 23.4.2015, nabytí právní moci dne 29.5.2015
a následně rozhodnutím MMOl, odboru ŢP, odd. vodního hospodářství pod
č.j.
SMOL/141392/2017/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/047646/2017/OZP ze dne 16.6.2017, nabytí právní
moci dne 21.7.2017. Dále byla vydána změna stavby před dokončením rozhodnutím téhoţ úřadu pod č.j.
SMOL/078493/2019/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/014409/2019/OZP ze dne 25.3.2019, které nabylo
právní moci dne 26.4.2019.
Do trvalého uţívání byl vodní zdroj a vodovod uveden kolaudačním souhlasem č.j.
SMOL/232702/2021/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/197414/2021/OZP dne 30.9.2021.
Vodní zdroj BV-1 nemá prozatím stanoveno ţádné ochranné pásmo. Ochranná pásma I. a II. stupně pro tento
vodní zdroj budou stanovena předmětným opatřením obecné povahy.
Pro ochranu vlastního jímacího objektu a vodního zdroje podzemní vody v místě jejího jímání bylo
stanoveno OPVZ I. stupně ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m, mající tak plochu 100 m2 . Důvodem takto
plošně omezeného ochranného pásma je skutečnost, ţe celá přípovrchová zóna horninového souboru je aţ do
hloubky 33 m ve vrtu BV-1 zaplášťově odtěsněna a hlavní přítok podzemní vody se nachází aţ v hloubce 60
m. Pásmo právě tak jako vrt BV-1 zahrnuje část pozemkové parcely č. 763, k.u. Bukovany u Olomouce a
zasahuje i do sousední pozemkové parcely č. 9/41. Protoţe oba pozemky jsou zahrnuty do OPVZ I. stupně
jen svou částí, byl v rámci zpracování odborného podkladu pro stanovení OPVZ zpracován záznam
podrobného měření změn (měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
č. zakázky 424-106/2020). V OPVZ I. stupně byly stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ I. stupně
provádět, podmínky pro vstup do ochranného pásma a stanovena technická opatření, které je třeba v OPVZ
provést – instalace cedulí „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“, s
případným dodatkem o provozovateli jímacího území a realizace odvodňovacích ţlábků pro odvod
splachové a tavné vody na návodní straně pásma a po jeho stranách.
Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vyuţívaného vrtem BV-1 byl stanoven tak, aby v ploše
OPVZ II. stupně byla zahrnuta akumulační a částečně i infiltrační část kolektoru. Navrhovaný rozsah
ochranného pásma přitom vychází ze zpracované analytické části a jeho cílem je zabezpečení vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti jímané podzemní vody, a to v daném území zejména ochrana vody před
agrochemikáliemi, včetně látek na ochranu rostlin pouţívanými především na orné půdě a dále ochrana
tlakových poměrů kulmské zvodně.
Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně ochranného pásma I. stupně jako souvislá plocha nacházející se v
katastrálních územích Bukovany u Olomouce a Droţdín. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou patrné z
přílohy č. 1 a 3 OOP. Výměra OP II. stupně vodního zdroje činí 0,787 km2 .
Z hydrogeologického pohledu zahrnuje pásmo II. stupně vodního zdroje především oblast akumulace
podzemní vody v oblasti jejího jímání a menší část infiltračního povodí vodního zdroje, kdyţ přítok vody do
místa jímání lze očekávat i ze vzdálenějších míst nacházejících se v povodí Lošovského potoka.
Hranice OPVZ II. stupně je trasována v maximální moţné míře po hranicích parcel KN z důvodu usnadnění
zápisu způsobu ochrany nemovitosti do katastrálního operátu. V jednom místě, kde hranice OPVZ II. stupně
není totoţná s hranicí parcely KN, byl pro její geometrické a polohové určení zpracován záznam podrobného
měření změn (měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně č. zakázky
1271-107/2020).
Byly stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ II. stupně provádět, stanoveno omezení činností a stanovena
technická opatření, které je třeba v OPVZ provést – instalace tabulí „Ochranné pásmo II. stupně vodního
zdroje“.
Pro kontrolu dodrţování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje byl stanoven
rozsah kontrolní a monitorovací činnosti. Navrţené podmínky pro zabezpečení ochrany vodních zdrojů
budou dostatečné pouze v případě dodrţování stanovených podmínek hospodářského vyuţití území
v navrţených ochranných pásmech I. a II. stupně. Je však nutné, aby kontrolu jejich dodrţování
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zabezpečoval provozovatel vodovodu pravidelnou kontrolní činností v uvedených intervalech a v případě
negativních zjištění navrhl a důsledně vyţadoval splnění nápravných opatření. Účinnost ochranného reţimu
musí být pravidelně ověřována vzorkováním surové vody v rozsahu daném ve schváleném provozním řádu
„Vodovod Bukovany“.
V závěru návrhu OPVZ je uvedeno:
V předkládaném odborném podkladu pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje
podzemní vody, vyuţívaného prostřednictvím nového jímacího objektu, vrtané studny BV-1, zpracovaném
na zadání obce Bukovany RNDr. Svatoplukem Šedou z firmy FINGEO s.r.o. Choceň, jsou zhodnoceny
parametry jímacího objektu, přírodní podmínky v území tvorby a akumulace podzemní vody, z jakosti
jímané vody a z posouzení rizikových faktorů, které mohou tuto jakost, případně mnoţství vody či její
tlakové poměry ovlivňovat.
Zdrojem vody pro budovaný vodovod v obci Bukovany je vrtaná studna BV-1, která je zahloubena do
sedimentů kulmu, vytvářejících kolektor podzemní vody v rámci hydrogeologického rajónu č. 6612 - Kulm
Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. Pro mnoţství vody povolené k odběru ve výši max. 62 400 m3 /rok je
navrţeno OPVZ I. stupně o ploše 100 m2 a OPVZ II. stupně o ploše 0,787 km2 .
Na základě § 172 správního řádu, pozvánkou ze dne 27.12.2021 (vypravenou 29.12.2021) OŢP MMOl
svolal jednání s dotčenými orgány k projednání uvedené věci.
Ve výše uvedené pozvánce ze dne 27.12.2021 byl dotčeným orgánům zaslán návrh OOP na stanovení
ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 Bukovany a byly vyzváni k uplatnění stanoviska
k uvedenému návrhu opatření obecné povahy ve věci „Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního
zdroje BV-1“ nejpozději v den ústního projednání.
Z jednání se omluvil pouze zástupce KHS OK, k projednávané věci neměl ţádné připomínky. Ţádný dotčený
orgán se k projednání nedostavil, ani vodoprávní úřad neobdrţel ţádná písemná stanoviska, proto vodoprávní
úřad má za to, ţe dotčené orgány s návrhem souhlasí.
Vzhledem k rozsahu OPVZ a k tomu, ţe jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území,
upustil od konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy (bylo vedeno pouze písemně) a dal
moţnost uplatnit připomínky (komukoliv, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny) a námitky (vlastníkům nemovitostí, jejichţ práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podáním u odb. ŢP
MMOl učiněným do 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP. Patnáctým dnem po vyvěšení návrhu
opatření obecné povahy na úřední desce MMOl se písemnost povaţuje za zveřejněnou (tj. 01.03.2022).
V návrhu opatření obecné povahy, který byl doručen veřejnou vyhláškou, byli všichni poučeni o
následujících skutečnostech:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu můţe kdokoliv, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu (MMOl, odb. ŢP,
vodoprávní úřad) písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem
pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichţ 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, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu (MMOl, odb. ŢP, vodoprávní úřad).
MMOl proto vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření
obecné povahy podávaly písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dní od zveřejnění návrhu OOP.
S podklady pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje se mohli seznámit vţdy v úřední dny pondělí a
středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŢP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10,
č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena ţádná námitka či připomínka.
Ţadatel k návrhu OPVZ doloţil:
- kopii katastrální mapy, výpis z KN
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-

„Bukovany – OPVZ“ podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně,
zpracovanou spol. FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, zodpovědný řešitel – RNDr.
Svatopluk Šeda, v listopadu 2020
doklad o vlastnictví jímacího vrtu BV-1 a průzkumného vrtu BV-2
kopii stavebního povolení s povolením k odběru podzemních vod pro vodní zdroj BV-1 v rámci stavby
„Vodovod Bukovany“ vydaného MMOl OŢP dne 3.4.2013 pod č.j. SMOl/ŢP/55/4883/2012/Gi
kopii rozhodnutí MMOl, odb. ŢP, odd. vodního hospodářství o prodlouţení platnosti SP č.j.
SMOL/ŢP/55/1/2015/Gi ze dne 23.4.2015 a č.j. SMOL/141392/2017/OZP/VH/Gib, spis. zn. SSMOL/047646/2017/OZP ze dne 16.6.2017
kopii změny stavby před dokončením povolená rozhodnutím pod č.j. SMOL/078493/2019/OZP/VH/Gib,
spis. zn. S-SMOL/014409/2019/OZP ze dne 25.3.2019
kopii kolaudačního souhlasu vydaného MMOl, odb. OŢP pod č.j. SMOL/232702/2021/OZP/VH/Gib,
spis. zn. S-SMOL/197414/2021/OZP dne 30.9.2021
stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p., zn. PM-2991/2021/5203/Kr z 20.1.2021.

Na základě výsledku projednání a předloţených podkladů stanovil MMOl opatřením obecné ochranné
pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 Bukovany v rozsahu podaného návrhu. MMOl přezkoumal
předloţený návrh a zjistil, ţe je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je ochrana vydatnosti, jakosti
a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody pro zásobování obce Bukovany.
Podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení OPVZ vždy veřejným zájmem, proto vodoprávní úřad
stanovil OPVZ a podmínky hospodaření v nich tak, aby bylo zajištěno trvale udrţitelné a hospodárné uţívání
předmětného vodního zdroje.
Podle ustanovení § 20 vodního zákona se v katastru nemovitostí evidují OPVZ jako ochrana území.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Doručení:
Podle ustanovení ust. §§ 25, 173 odst. 1 a 172 odst. 1 správního řádu je toto opatření obecné povahy
oznamováno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26
správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese
www.olomouc.eu.
MMOl ţádá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu Obec Bukovany o vyvěšení celého tohoto
opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku obecního úřadu) po dobu stanovenou
zákonem (min. 15 dnů) a poté zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na MMOl. Po stejnou dobu bude návrh
vyvěšen na úřední desce MMOl. Zveřejněn je téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost povaţuje za zveřejněnou.

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko
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Příloha:
- č. 1 Přehledná situace navrhovaných OPVZ I. a II. stupně v měřítku 1 : 20 000
- č. 2 Měřičský náčrt č. 202/2020 OPVZ I. stupně
- č. 3 Navrhovaný rozsah OPVZ na podkladu KM - listoklad v měřítku 1 : 10 000
Obdrží:
K vyvěšení:
- Úřední deska MMOl
- Úřední deska Obecního úřadu Bukovany, IČO: 00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9
navrhovatel
- Obec Bukovany, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9
vlastníci nemovitostí dotčených předmětným OOP a ostatní, kteří mohou být OOP dotčeni – veřejnou
vyhláškou – viz. přílohy
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
- Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9
- Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, Svatoplukova 2687/84, Ţidenice, 615 00 Brno 15
- Magistrát města Olomouce, Odbor ţivotního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy
odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice,
779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení pozemních staveb, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Bukovany, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor ţivotního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - oddělení územně správní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779
00 Olomouc 9
- Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Ţiţkov, 130 00 Praha 3
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3
- 2x spis
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