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Drupork Svitavy, a. s., k.ú. Medlov u Uničova – stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje společnosti Drupork
Svitavy, a.s. na části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova – opatření obecné povahy
700 - Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi
710 - Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 11 a § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“), na základě návrhu podaného dne 23.11.2021 společností

Drupork Svitavy, a. s., IČ: 47452749, Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02,
kterou zastupuje společnost
m - ICE s.r.o., IČ: 28735986, Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
doručovací adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1
(dále jen „navrhovatel“), v souladu s § 30 odst. 9 vodního zákona
stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č.
876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s.
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - vrtané studny ME-1 - je situováno na části pozemku parc.č. 876
v katastrálním území Medlov u Uničova, obci Medlov, okrese Olomouc, v kraji Olomouckém, dílčí hydrologické
pořadí 4-10-03-0160-0-00, hydrogeologický rajon 6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvar
podzemních vod 64321 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvar povrchových vod MOV 0420 –
Benkovský potok (Písečné) od pramene po ústí do toku Morava, přímé určení polohy - souřadnice S-JTSK:
X – 1 099 836,07, Y – 559 360,35 (ME-1). Vodní zdroj ME-1 (vrtaná studna o průměru 160 mm, hloubky 130 m)
bude sloužit k odběru surové vody k zásobování farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou
vodou.
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny ME-1 je navrženo čtvercového půdorysu o stranách 20 x 20 m na
části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova (vrtaná studna ME-1 bude uprostřed), o ploše je 400 m2, v jeho
rozích budou umístěny sloupky s cedulemi s označením ochranného pásma vodního zdroje. Přímo okolo studny
bude provedeno oplocení čtvercového půdorysu o stranách délky 5 m s umístěním tak, že vrtaná studna ME-1 bude
uprostřed tohoto oplocení. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nestanovuje.
Hranice OPVZ I. stupně se stanovuje v linii vymezenou souřadnicemi bodů dle Zaměření skutečného provedení
vypracovaného v únoru 2022 pod č. zakázky 37/2022 v Geodetické kanceláři Ing. Bureš – Ing. Holas, Purkyňova
65, Svitavy:
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Bod
206
207
208
209

souřadnice X
1 099 838,41
1 099 822,65
1 099 835,43
1 099 849,98

souřadnice Y
559 373,99
559 363,18
559 346,84
559 357,42

Na pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova se ve vzdálenosti cca 90 m severozápadně nachází i další vrtaná
studna ME-2 (X – 1 099 780,29, Y – 559 430,98), pro tuto studnu nebude vzhledem k výši množství povoleného
odběru podzemní vody (do 10 000 m3) OPVZ stanoveno. Obě studny budou sloužit k odběru surové vody
k zásobování farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou vodou. Povolení k nakládání s vodami
k odběru podzemní vody z vrtané studny ME-1 (a také ze studny ME-2) na pozemku parc.č. 876 v katastrálním
území Medlov u Uničova bylo vydáno MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP,
sp.zn. ŽP 990/2021 JSo dne 13.1.2022, s platností do 31.1.2032.
Údaje o místu předmětu opatření obecné povahy:
Identifikátor kraje
Název kraje
Identifikátor obce
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
IDVT
Jméno vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
Název a kód vodního útvaru (podzemních vod)
Název a kód vodního útvaru (povrchových vod)
Údaje o předmětu opatření obecné povahy:
Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně
vodního zdroje (ha)
Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb
v ochranném pásmu I. stupně
Uložen monitoring jakosti vod
Uložen monitoring stavu hladiny

CZ071
Olomoucký
552372
Medlov
692611
Medlov u Uničova
876
10197340
Benkovský potok
4-10-03-0160-0-00
6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet
01 – levý břeh
X – 1 099 836,07, Y – 559 360,35 (ME-1)
64321 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet
MOV 0420 – Benkovský potok (Písečné) od pramene
po ústí do toku Morava
0,04 ha (400 m2)
ANO
ANO, rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru ŽP č.j. MUUV
13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 990/2021 JSo ze dne
13.1.2022
ANO

Podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví
seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se stanovují
k ochraně vydatnosti, jakosti, zdravotní nezávadnosti podmínky, požadavky a omezení, které musí být
v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně respektovány:
-

Zákaz vstupu nepovolaným osobám – v rozích vymezeného OPVZ I. stupně budou umístěny na sloupcích
výstražné cedule s nápisem „Vodní zdroj - ochranné pásmo I. stupně – nepovolaným vstup zakázán“.

-

Zákaz provádění všech činností, které bezprostředně nesouvisejí s údržbou vodního zdroje.

-

Výkopové práce v souvislosti s případnou údržbou jímacího objektu a jeho zařízení lze provádět jen
v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci, resp. schválení hydrogeologem.

-

Travní porost v prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje je nezbytné min. 2 x ročně udržovat
pravidelným sečením (s úklidem posečené vegetace mimo prostor OPVZ I. stupně).
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Odůvodnění
Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.11.2021 návrh společnosti Drupork Svitavy, a. s.,
IČ: 47452749, Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02, kterou zastupuje společnost m - ICE s.r.o., IČ:
28735986, Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, doručovací adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01
Liberec 1, na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části
pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy,
a. s. Společnost Drupork Svitavy, a. s. je oprávněna k odběru podzemní vody z vodního zdroje – vrtané studny
ME-1 na základě rozhodnutí vydaného MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP,
sp.zn. ŽP 990/2021 JSo dne 13.1.2022, které povoluje odběr podzemní vody z vrtané studny ME-1 (prům. 160 mm,
hl. 130 m, PVC zárubnice) v množství prům. 0,5 l/s, max. 1,5 l/s, 1340 m3/měsíc a 15 770 m3/rok, s platností
povolení k odběru podzemní vody do 31.1.2032. Na pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova se ve
vzdálenosti cca 90 m severozápadně nachází i další vrtaná studna ME-2 (prům. 160 mm, hl. 130 m, PVC zárubnice,
X – 1 099 780,29, Y – 559 430,98), pro tuto studnu nebude OPVZ stanovováno, a to vzhledem k výši množství
povoleného odběru podzemní vody (do 10 000 m3, tj. prům. 0,3 l/s, max. 1,0 l/s, 800 m3/měsíc a 9 460 m3/rok)
zahrnutém ve stejném výše uvedeném povolení. Obě studny budou sloužit k odběru surové vody k zásobování
farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou vodou.
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - vrtané studny ME-1 je navrženo čtvercového půdorysu o stranách
20 x 20 m na části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova (vrtaná studna ME-1 bude uprostřed), v jeho
rozích budou umístěny sloupky s cedulemi s označením ochranného pásma vodního zdroje. Přímo okolo studny
bude provedeno oplocení čtvercového půdorysu o stranách délky 5 m s umístěním tak, že vrtaná studna ME-1 bude
uprostřed tohoto oplocení. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně není navrženo.
Vodoprávnímu úřadu byla spolu s žádostí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje předložena zpráva pro
stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje s názvem „MEDLOV – průzkumné hydrogeologické vrty
ME-1 a ME-2 na pozemku p. č. 876 k. ú. Medlov u Uničova – VYHODNOCENÍ“, která byla vypracována
v březnu 2021 pod č. zakázky B 9114 ve společnosti OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o. odpovědným
řešitelem RNDr. Milanem Novákem, držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologii a sanační
geologii, č. 1705/2003.
Žádost byla doložena doklady dle následujícího výčtu:
- zpráva s názvem „MEDLOV – průzkumné hydrogeologické vrty ME-1 a ME-2 na pozemku p. č. 876 k. ú.
Medlov u Uničova – VYHODNOCENÍ“ vypracovaná v březnu 2021 pod č. zakázky B 9114 ve společnosti
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o. odpovědným řešitelem RNDr. Milanem Novákem, držitelem
osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologii a sanační geologii, č. 1705/2003,
- stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p. zn. PM-49260/2021/5203/Kr ze dne 8.12.2021,
- zaměření skutečného provedení vypracované v únoru 2022 pod č. zakázky 37/2022 v Geodetické kanceláři Ing.
Bureš – Ing. Holas, Purkyňova 65, Svitavy,
- výpis z katastru nemovitostí pro pozemek parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova,
- kopie rozhodnutí společného povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami z předmětné studny –
k jejich odběru vydané MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP
990/2021 JSo dne 13.1.2022,
- plná moc k zastupování.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
podzemních nebo povrchových vod využívaných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřad ochranná
pásma opatřením obecné povahy.
Opatřením ze dne 6.4.2022 vodoprávní úřad při MěÚ Uničov oznámil veřejnou vyhláškou projednání návrhu na
stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876
v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s. Případné námitky
nebo připomínky proti návrhu opatření obecné povahy bylo možné podat do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly v průběhu stanovené lhůty uplatněny žádné námitky ani
písemné připomínky.
Dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení OPVZ vždy veřejným zájmem, proto vodoprávní úřad
stanovil OPVZ a podmínky hospodaření v něm tak, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a hospodárné užívání
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předmětného vodního zdroje. Dle ustanovení § 20 vodního zákona se v katastru nemovitostí evidují OPVZ jako
ochrana území.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 správního řádu,
vodoprávní úřad MěÚ Uničov v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje stanovení ochranného pásma
I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov
u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s. veřejnou vyhláškou.
Vodoprávní úřad při MěÚ Uničov žádá příslušný obecní úřad o vyvěšení „Opatření obecné povahy ve věci
stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876
v katastrálním území Medlov u Uničova“ nejméně po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska).
Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad žádá o zaslání písemnosti s potvrzením o době vyvěšení zpět na
MěÚ Uničov, odbor životního prostředí. Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce
MěÚ Uničov. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky

Otisk razítka
Ing. Jana Sovová v.r.
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Příloha:
Situace lokality s návrhem OPVZ I. stupně u vrtu ME-1
Příloha pro Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (po nabytí účinnosti opatření):
Zpráva „Zaměření skut. provedení oplocení vrtu a výstražných tabulí“ vypracovaná v únoru 2022 pod č. zakázky
37/2022 v Geodetické kanceláři Ing. Bureš – Ing. Holas, Purkyňova 65, Svitavy

Doručení:
Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu provede tak, že se písemnost vyvěsí po
dobu minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklým (na úřední desce správního orgánu). Dle ustanovení § 25 a
§ 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce
v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz.). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.

vyvěšeno:……………………….
datum, podpis a razítko

sejmuto:……………………….
datum, podpis a razítko

Datum nabytí účinnosti opatření:

4|5

Spis. zn. ŽP 1010/2021 JSo
Č.j. MUUV 13503/2021 ŽP

Rozdělovník:
navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):
m - ICE s.r.o., Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, doručovací adresa: Rumjancevova 696/3,
460 01 Liberec 1, IDDS: 8y2v5nd
ostatní účastníci formou veřejné vyhlášky
dotčené orgány a ostatní (doporučeně):
Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, IDDS:
7zyai4b
Obec Medlov, Medlov 300, 783 91 Uničov, IDDS: m7ibb52
na vědomí (doporučeně):
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, Vejdovského 1148/2a, Hodolany, 772 11
Olomouc, IDDS: kp8adpb (po nabytí účinnosti opatření)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Mojmírovo náměstí 16, Královo Pole 2997, 612 00 Brno,
IDDS: tqepb8z (po nabytí účinnosti opatření)
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství,
Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 11 Olomouc, IDDS: qiabfmf (po nabytí účinnosti opatření)
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Obecní úřad Medlov, Medlov 300, 783 91 Uničov, IDDS: m7ibb52
spis 2x
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