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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
dle ustanovení § 25, § 172 a § 173 správního řádu na základě návrhu obce Líšnice, IČO 00636002, Líšnice 39,
789 85 Mohelnice ze dne 23.11.2020,
I. stanovuje
podle ustanovení § 30 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
zdroje podzemní vody (Vrtané studny H 16)
ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16)
na pozemcích parc. č. 631/2, 644/3 a 742/7 (dle geometrického plánu č. 306-315/2019), katastrální území
Líšnice u Mohelnice, obec Líšnice, kraj Olomoucký, hydrogeologický rajón 6620, č.h.p. 4-10-02-117,
orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice X; Y: 1099729; 573400).
Hranice ochranného pásma odpovídají stávajícímu oplocení o půdorysu ve tvaru čtverce o stranách cca 20
m x 20 m, tj. hranice pozemků parc. č. 631/2, 644/3 a 742/7 v k. ú. Líšnice u Mohelnice (viz geometrický
plán č. 306-315/2019).
II. stanovuje
podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona
A) Činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které
nelze v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16) provádět, popřípadě
způsob užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících, a to v následujícím rozsahu:
V ochranném pásmu či do ochranného pásma I. stupně nelze:
1. provádět nebo provozovat:
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odběr podzemní vody nad maximální hodnoty stanovenými příslušným rozhodnutím o povolení
k nakládání s vodami;
 skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů);
 vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního
zákona);
 jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami,
které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvlášť nebezpečnými látkami
(ustanovení § 39 vodního zákona);
 terénní úpravy (ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které
nesouvisí s provozováním jímacího území. I práce související s provozováním jímacího území budou
probíhat podle platných normativů ochrany životního prostředí pro příslušnou činnost.
2. vstupovat nebo vjíždět. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.
V ochranném pásmu I. stupně bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně
jedenkrát za 30 dní (podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Pro kontrolu funkčnosti ochranného pásma I. stupně zajistí provozovatel
vodárenského odběru 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.
Evidence vzorkování a odběrů podzemní vody bude zaznamenávána do provozního deníku. Rozbory budou
prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.
252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
B) Technická opatření, která je třeba v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H
16) provést:
Bezprostřední okolí vodního zdroje musí být oploceno a upraveno tak, aby bylo zabráněno vstupu a
manipulaci neoprávněných osob. Uzamykatelný vstup do oplocení ochranného pásma I. stupně bude
osazen výstražnou tabulí s nápisem „Vodní zdroj. Ochranné pásmo I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán.
Obec Líšnice“.
C) Doba omezení
Platnost stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16) se stanovuje na
dobu neurčitou.
Odůvodnění
Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí obdržel dne 23.11.2020 žádost obce Líšnice, IČO
00636002, Líšnice 39, 789 85 Mohelnice o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Líšnice
(Vrtané studny H 16), ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. Vodní zdroj neměl prozatím
stanoveno žádné ochranné pásmo. Ochranné pásmo I. stupně pro tento vodní zdroj je stanoveno
předmětným opatřením obecné povahy.
Dokumentaci na návrh ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16) zpracoval
v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů ENVI-AQUA, s.r.o.,
Blatného 1, 616 00 Brno, Mgr. Roman Zajíček (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie, geologické práce – sanace č. 1414/2001) v březnu 2018, a to za účelem ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
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Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí povolil odběr podzemní vody z předmětného vodního
zdroje v I. části výroku rozhodnutí ze dne 04.11.2010 pod č. j. ŽP/33215-10/3816-2010/Dram, které nabylo
právní moci dne 30.11.2010 (povolený odběr prům. 0,6 l/s, max. 1,8 l/s, 1700,0 m3/měsíc, 20 400 m3/rok).
Vodním zdrojem je vrtaná studna hluboká 28 m o průměru vrtu 152 mm, který je vystrojen zárubnicí o
průměru 110 mm (stavba byla povolena v II. části výroku rozhodnutí vodoprávního úřadu MěÚ Mohelnice
ze dne 04.11.2010 pod č. j. ŽP/33215-10/3816-2010/Dram, které nabylo právní moci dne 30.11.2010.
Kolaudační souhlas vydal vodoprávní úřad MěÚ Mohelnice dne 02.08.2017 pod č. j. MUMO-ŽP/22917/17,
sp. zn. ŽP/3897/2017/Wezp). Voda ze studny slouží pro zásobování obce pitnou vodou.
Stanovením ochranného pásma vodního zdroje I. stupně byl stanoven rozsah na pozemcích parc. č. 631/2,
644/3 a 742/7 v katastrální území Líšnice u Mohelnice, byly stanoveny činnosti, které nelze v ochranném
pásmu vodního zdroje I. stupně provádět a stanovena technická opatření, která je třeba v ochranném
pásmu vodního zdroje provést: instalace tabule „Vodní zdroj. Ochranné pásmo I. stupně. Nepovolaným
vstup zakázán. Obec Líšnice“.
Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je stanoveno v rozsahu větším, než který doporučuje ustanovení
§ 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se
závěry dokumentace na návrh ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16)
zpracované odborně způsobilou osobou.
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně nebude stanovováno.
Podle ustanovení § 4 odst. 3 vyhl. č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady
pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, se ochranné
pásmo II. stupně nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma I. stupně v daných místních
podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
Důvodem nestanovení ochranného pásma II. stupně je skutečnost, že pro ochranu vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti je dostačující důsledně dodržovat zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí
lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k hospodaření na
zemědělském půdním fondu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vodoprávní úřad v daném případě po ústním projednání s dotčenými orgány (orgán státní správy lesů a
orgán ochrany přírody a krajiny zdejšího odboru životního prostředí) usoudil, že nebudou dotčeny zájmy
chráněné zvláštními předpisy (zájmové území není součástí ochranných pásem, zvláště chráněných území a
ostatních území chráněných zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, aj.).
V souladu s ustanovením části šesté správního řádu byl návrh tohoto opatření obecné povahy zveřejněn
v úplném znění na úřední desce Městského úřadu Mohelnice a na úřední desce Obecního úřadu Líšnice a
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vodoprávní úřad dal tímto možnost uplatnit připomínky
(komukoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) a
námitky (vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podáním u MěÚ Mohelnice, Odboru životního
prostření učiněným do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Patnáctým dnem po
vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Mohelnice se písemnost
považuje za doručenou.
V návrhu opatření obecné povahy, který byl doručen veřejnou vyhláškou, byli všichni poučeni o
následujících skutečnostech:
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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 může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu (MěÚ Mohelnice, odbor
životního prostředí) 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, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu (MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí) ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
Vodoprávní úřad proto vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby
k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů od
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
S podklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje se mohli seznámit na Odboru životního
prostředí Městského úřadu Mohelnice (v úřední dny: Po, St 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00), v termínu
nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná námitka či připomínka.
Žadatel k návrhu ochranného pásma vodního zdroje doložil:
 Kopie katastrální mapy
 Geometrický plán č. 306-315/2019
 Podklad pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje Líšnice zpracovaný ENVI-AQUA, s.r.o.,
Blatného 1, 616 00 Brno, Mgr. Roman Zajíček (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie, geologické práce – sanace č. 1414/2001, v 03/2018
 Stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 06.11.2019 pod zn. PM-47645/2019/5203/Kr
 Lesy České republiky, s .p. – vyjádření ze dne 20.11.2019 pod č.j. LCR 957/006944/2019
Dále měl vodoprávní úřad k dispozici spisový materiál k vydání rozhodnutí MěÚ Mohelnice, odboru
životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody a povolení stavby vrtané studny ze dne 04.11.2010
pod č. j. ŽP/33215-10/3816-2010/Dram a kolaudace stavby ze dne 02.08.2017 pod č. j. MUMOŽP/22917/17, sp. zn. ŽP/3897/2017/Wezp.
Na základě posouzení předložených podkladů stanovil Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
opatřením obecné povahy Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Líšnice (Vrtané studny H 16) na
pozemcích parc. č. 631/2, 644/3 a 742/7 (dle geometrického plánu č. 306-315/2019), katastrální území
Líšnice u Mohelnice v rozsahu podaného návrhu. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh a zjistil, že
je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
zdroje podzemní vody pro zásobování obce pitnou vodou.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranného pásma vodního zdroje vždy
veřejným zájmem, proto vodoprávní úřad stanovil ochranné pásmo vodního zdroje a podmínky
hospodaření v něm tak, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a hospodárné užívání předmětného vodního
zdroje.
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Podle ustanovení § 20 vodního zákona se v katastru nemovitostí evidují ochranná pásma vodního zdroje
jako ochrana území.
Poučení
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.
Toto opatření obecné povahy je vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Mohelnice,
Obecního úřadu Líšnice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.mohelnice.cz a
www.obec-lisnice.cz. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácen odboru životního prostředí Městského
úřadu Mohelnice.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce
Městského úřadu Mohelnice.

Ing. Vladimír Trnka
vedoucí Odboru životního prostředí
Podle ustanovení § 25 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Mohelnice a Obecního úřadu Líšnice po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko,podpis:
(orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí)
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a
§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném
znění.)
Příloha:
 Geometrický plán s vyznačením ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
 Situace se zákresem ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
Rozdělovník:
K vyvěšení:
1. Úřední deska MěÚ Mohelnice
2. Úřední deska Obecního úřadu Líšnice
Navrhovatel
3. Obec Líšnice, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, srtaw8s
Ostatní
4. MěÚ Mohelnice - odbor SU, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice
5. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
6. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106, 501 68 Hradec Králové, DS: PO, e8jcfsn

Digitálně podepsal Ing. Vladimír Trnka
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