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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

NÁVRH  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), v žádosti  o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního 
zdroje, který dne 31.5.2013 podal 

Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličsko, IČO 60125748, Palackého nám. 160, 572 01  
Polička, který je na základě plné moci zastoupen 
VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430, 571 01  Moravská Třebová 

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Podle § 30 vodního zákona 

s t a n o v í   o c h r a n n é   p á s m o   2. s t u p n ě  

vodního zdroje: 

vrtu CL -  1  Čistá 
 

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích v kraji Pardubickém, okrese Svitavy, v obcích Čistá,  Litomyšl, 
Dolní Újezd v katastrálních územích  Čistá u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí a Dolní Újezd u 
Litomyšle. 

Soupis pozemků je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí. 

Situační mapový podklad se zakreslením ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje je uveden v příloze č. 
2 tohoto opatření  a je jeho nedílnou součástí. 

Mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou jímacího 
vrtu CL 1 je uveden v příloze č. 3 tohoto opatření  a je jeho nedílnou součástí. 

Omezení hospodářských a dalších činností  v ochranném pásmu 2. stupně: 
- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a 

hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na 
ploše větší než 1 000 m2 po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s 
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odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení 
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu 
informování provozovatele a majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení; 

- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvlášť nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu 
č. 254/2001 Sb. je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru 
hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele 
jímacího území, o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu 
jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů 
služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod;  

- výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních 
objektů živočišné výroby (800 DJ), skládek odpadů všech skupin  a dále nových objektů, ve kterých by 
bylo zacházeno se zvlášť nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (viz 
tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia a jeho sloučenin a persistentních 
minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 1000 kg/rok. Dále je 
zakázána výstavba bioplynových stanic, s roční produkcí digestátu (při obsahu sušiny nejvýše 13 %) 
v množství nad 17 500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9 000 t/rok  (při obsahu sušiny nad 
13 %)   

 
Tabulka č. 1  – Zvlášť nebezpečné látky  

 

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny, 
3. organocínové sloučeniny, 
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní 

vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné 
endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí 

5. rtuť a její sloučeniny, 
6. kadmium a jeho sloučeniny, 
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke 

dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
 
- objekty a zařízení, které již na ploše zóny existují (s výjimkou níže uvedeného drobného chovu 

hospodářských zvířat) a rybníky, které mají výjimku k použití závadných látek dle 39 odst. 7 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je nutno samostatně posoudit 
formou hydrogeologického posudku nejdéle do dvou let od nabytí účinnosti stanovení ochranných pásem 
vodních zdrojů. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou (oprávněná osoba – subjekt 
oprávněný k odběru podzemní vody z vodního zdroje)  nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o 
případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů. Pokud bude v rámci tohoto 
posouzení stanovena povinnost provozování monitorovacího systému jakosti vod, případně povinnost 
dodatečné instalace tohoto systému a jeho provozování, budou výsledky tohoto monitoringu předávány 
osobě oprávněné vždy do konce kalendářního roku; 

- zahrádkářské využití pozemků zahrnutých do zóny v intravilánu obcí je možné bez omezení. 
Existující objekty a zařízení pro drobný chov hospodářských zvířat v intravilánu obcí jsou 
přípustné bez omezení do zatížení 10 dobytčích jednotek/ha. Při větší koncentraci je nutno 
jednotlivé objekty a zařízení samostatně posoudit formou hydrogeologického posudku, a to 
nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti opatření  o stanovení ochranných pásem vodních 
zdrojů. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou nebo jí pověřenou osobou, 
bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů; 

- likvidace nově produkovaných přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod 
podzemních je zakázána, pokud jejich množství z jednotlivého objektu přesáhne množství 
2 m3/den;  
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- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, včetně statkových a 

organických hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu 
s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, tzn., že na 
plochu OPVZ 2. stupně se bude hledět tak jako doposud, jako na zranitelnou oblast; 

- používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených OP 2. stupně je dáno Seznamem povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, vydávaným státní rostlinolékařskou správou.  

 

Technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů 

- Po obvodu OPVZ 2. stupně oprávněná osoba nebo jí pověřená osoba do dvou let od nabytí účinnosti 
stanovení ochranného pásma vodního zdroje (po projednání s vlastníky pozemků, správci  veřejné 
infrastruktury  a dotčenými správními úřady) provede instalaci dopravní značky IS 15b - Jiný název popř. 
tabulí s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně“ s  dodatkem o provozovateli jímacího 
území. Tabule budou instalovány na všech významnějších přístupových komunikacích do ochranného 
pásma. 

 

Kontrolní opatření 

Kontrolní opatření pro jímací objekt CL -  1 v k.ú. Čistá u Litomyšle. 

- bude sledován průběžný odběrový režim, tj. vydatnost, hloubka či tlak podzemní vody 

- průběžně bude kontrolován stav jímadla a jeho bezprostřední okolí ( ochranné pásmo 1. stupně) 

- vymezené plochy v ochranném pásmu 2. stupně budou kontrolovány v intervalu 1x za 3 měsíce, zda 
nedochází k nepovoleným  činnostem 

- v případě zjištění anomálních výsledků jakosti vody bude identifikován zdroj znečištění 

- vyhodnocení dlouhodobé účinnosti ochranného pásma  bude provedeno za 5 let po nabytí účinnosti 
tohoto opatření obecné povahy. 

 

Kontrolní opatření pro jímací objekty v okolí vrtu CL-1:  

- u nejbližších vodárenský objektů  uvedených v následující tabulce  bude sledována jakost podzemní vody  
a další parametry ( (odběr vody, hloubka hladiny) 

objekt vlastník katastrální území 

TC-2  Chmelík Obec Chmelík Chmelík 

TC – 1 Trstěnice Obec Trstěnice Trstěnice u Litomyšle 

LO - 14/1   Čistá Obec Čistá Čistá u Litomyšle 

LO  -8b  Osík Obec Osík Osík 

Li – 1 Litomyšl Město Litomyšl Nedošín 

 

Kontrolní opatření pro další monitorovací objekty: 

- pro monitorovací objekty uvedené v následující tabulce bude v intervalu 1x ročně sledována jakost vody 
a hloubka hladiny podzemní vody 1x týdně 

objekt označení katastrální území 

HV 1001 Pomezí Pomezí 

VP 7209 Mikuleč Čistá u Litomyšle 

VS – 4  Chmelík Chmelík 

VS – 7 A Lezník Lezník 
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VP 7303 Trstěnice Čistá u Litomyšle 

LO – 18/1 Jalový potok Dolní Újezd u Litomyšle 

LO – 15/1 Pekla Pekla 

VS – 6A Horní Újezd Horní Újezd u Litomyšle 

LO- 12/1  Němčice Němčice u České Třebové 

 
 

Odůvodnění: 
Dne 31.5.2013 navrhovatel předložil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně vrtu 
CL – 1 Čistá. Vodoprávní úřad přezkoumal návrh ochranného pásma a s žadatelem  a zpracovatelem 
ochranného pásma projednal upřesnění omezení hospodářských a jiných činností v ochranném pásmu. 
Doplněný návrh vodoprávní úřad obdržel dne 5.11.2013.  Následně 22. listopadu návrh projednal 
s dotčenými orgány státní správy. 

Jímací vrt CL – 1 je zdrojem skupinového vodovodu Polička a zásobuje obce a jejich části: Pomezí, 
Kamenec, Oldřiš, Sádek, Polička, Lezník, Střítež, Lubná, Sebranice, Pohora, Kaliště, Široký Důl, Korouhev, 
Květná, Borová, Dolní Újezd, Jiříkov, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle, Horní Újezd, 
Vidlatá Seč, Chotěnov, Desná, Budislav a s možností zásobení dalších obcí nebo jejich částí 

Jímací vrt je situován na pravém břehu Jalového potoka, při jihovýchodním okraji údolí, ve vzdálenosti asi 
500 m jihozápadně od soutoku s Loučnou v obci Čistá. 
Předmětným vrtem CL – 1 je zachycena spodnoturonská zvodeň svrchnokřídového komplexu.  
Jakost podzemní vody jímacího území vrtu CL – 1 je dlouhodobě stabilní. Vrt není vodárensky přetěžován, 
vodárenským provozem nejsou dosahována stanovená využitelná a povolení množství, rezerva je 30 l/s – 
40 l/s. 
Za oblast tvorby, vsaku a infiltrace je možno označit dvě oblasti, a to buď tektonicky predisponovaná údolí 
v blízkosti vrtu ( údolí Jalového potoka, Loučné a jejich přítoků),  a  nebo plošně rozsáhlé výchozy spodního 
turonu v jižní části vysokomýtské synklinály v okolí jižně od Poličky a lemující jihozápadní až západní okraj 
této struktury. 
Návržené ochranné pásmo je součástí CHOPAV Východočeská křída.  

Návrh omezení hospodářských činností v ochranném pásmu 2 stupně  včetně uložených technických opatření 
v ochranném pásmu vodního zdroje a návrhu kontrolních opatření je podrobně popsán v předchozím textu.   
 
 
K navrženému ochrannému pásmu vodního zdroje vrtu CL-1 vodoprávní úřad  Městského úřadu Litomyšl 
svolává veřejné projednání návrhu na den 
 

9. ledna (čtvrtek) 2014 v zasedací místnosti MěÚ Litomyšl, J.E.Purkyně 918, Litomyšl 5 n.p. 
 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 
obecné povahy  přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky, nebo na veřejném 
projednání  ústní připomínky. 
 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou 
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak vodoprávní úřad , i jiné osoby, jejichž 
oprávněné zájmy mohou být  opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
  
 
 
 
Ing. Jiří Randák  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Litomyšl 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 
Vyvěšeno dne:………………………….                        Sejmuto dne:………………………………………. 

 

Písemnost byla dne  ………………………. zveřejněna na adrese www.litomysl.cz a také na způsobem 
umožňujícím dálkový přístup u obcí, které  jsou tímto návrhem ochranného pásma dotčeny. 

 

 

 
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
 
 
 
Přílohy:  
- situační mapový podklad  se zakreslením ochranného pásma vodního zdroje 
-  mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou 

jímacího vrtu CL 1 
- soupis pozemku v ochranném pásmu k nahlédnutí u vodoprávního úřadu Městského  úřadu Litomyšl 
 
 

Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličsko, Palackého nám. č.p. 160, 572 01  Polička-Město 
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 
  
ostatní (doručenky)- ke zveřejnění na úřední desce 
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 
Obec Chmelík, IDDS: 5yda4q9 
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g 
Obec Osík, IDDS: q28bm3d 
Město Litomyšl 
Obec Pomezí, IDDS: yuda3mv 
Město Polička,  IDDS: w87brph 
Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf 
Obec Horní Újezd, IDDS: wkxa9pk 
Obec Němčice, IDDS: ncpa5sh 
Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr 
  
dotčené orgány 
Státní rostlinolékařská správa, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod-pracoviště Svitavy, IDDS: z4gaipn 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl-Město 
  
ostatní orgány 
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IDDS: s4xa5df 
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