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V E Ř E J N Á      V Y H L Á Š K A 

O P A T Ř E N Í    O B E C N É  P O V A H Y 

 
ZMĚNA  OCHRANNÉHO PÁSMA  I.  A   II. STUPNĚ  VODNÍHO  ZDROJE  HRACHOVEC 

 
 

  Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako  místně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)  a dle ustanovení § 173 správního řádu, na podkladě podaného návrhu ze dne 30.9.2013 
navrhovatele, kterým je  
            
 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  Jasenická  1106,755 01 Vsetín, IČO:47674652 (dále jen „navrhovatel“),  
 
 

mění ochranná pásma I.  a II. stupně  vodního zdroje Hrachovec, 
dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. 

 
 
  Pro jímací území Hrachovec bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. 
stupně - vnitřní a vnější  rozhodnutím Okresního národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a  
zemědělství ve Vsetíně č.j.: OVLHZ/vod./326/233/85/ ze dne 22.8.1985, s nabytím právní moci 30.9.1985. 
Rozsah  II. vnějšího ochranného pásma vodního zdroje Hrachovec byl zmenšen rozhodnutím vodoprávního 
úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j.: MěÚVM 30801/2010, s nabytím právní moci dne 
25.8.2010.  
  Jímací území Hrachovec v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné vody, 
proto se mění – zmenšuje se ochranné pásmo tohoto vodního zdroje na místě: 
 
Kraj:       Zlínský 
Obec:        Valašské Meziříčí  
Hydrogeologický rajon:     flyšové sedimenty v povodí Bečvy (3221) 
Č. hydrogeologického pořadí:    4 – 11 – 01 – 018 
 

 
 

takto: 
 

Ochranné pásmo I. stupně 

 

Plocha vymezená jako  ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje se stanovuje jako souvislé území  
parcely č. 2844/1 katastrální území Valašské Meziříčí - město a parcely č. 1190/1 katastrální území 
Hrachovec. Prostor takto vymezeného ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude oplocen a opatřen 
výstražnými tabulemi. 

  Dle ustanovení  § 30 odst. 7 vodního zákona  je do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje 
zakázán vstup a vjezd; což neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.  
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  Dle ustanovení  § 30  odst. 8 vodního zákona je ochranném pásmu vodního zdroje zakázáno provádět 
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje: 

- zákaz vstupu nepovolaným osobám mimo provozovatele a orgánů hygienické služby 
- zákaz těžby nerostných surovin  
- zákaz porušování krycích vrstev a vegetačních porostů 
- zákaz poškozování vodohospodářských objektů 
- zákaz pěstování polních a zahradních plodin 
- zamezení přístupu zvířatům 
- zákaz chovu hospodářských zvířat 
- zákaz budování nových objektů a zařízení a provozování činností s výjimkou těch, které souvisejí 

s vodohospodářským využitím  
- zákaz výkonu práva myslivosti 
- pásmo soustavně zbavovat nečistot a nadbytečné zeleně  
- provozovatel je povinen pásmo kontrolovat, obnovovat oplocení a osazené výstražné tabule a udržovat 

prostor v řádném stavu  
 

 

Ochranné pásmo  II. stupně 

Plocha vymezená jako  ochranné pásmo  II. stupně vodního zdroje se stanovuje jako souvislé území 
chránící bezprostřední okolí ochranného pásma I. stupně, kde dochází k tvorbě vodárensky využívaných 
podzemních vod.  

Hranice vede v toku Rožnovské Bečvy po koruně Reichova jezu, od její severní části vede po severní 
patě inundační hráze k severovýchodu až k hranici katastru Hrachovce. Po této hranici dále k SSV cca 70 m 
směrem na Boží muka až k železniční trati Valašské Meziříčí - Rožnov  a po její jižní straně, podél paty náspu k 
východu až do blízkosti Hrachoveckého jezu. Odtud vede hranice dále podél toku Rožnovské Bečvy ve 
vzdálenosti 20 m od jejího pravého břehu až k silničnímu mostu do obce Střítež nad Bečvou, přes tento most, 
podél jeho západního okraje na levý břeh a ve vzdálenosti 20 m od něj po proudu zpět, k západu podél toku 
řeky až do oblasti Hrachoveckého jezu. Odtud ve vzdálenosti 20 m podél levého břehu mlýnského náhonu až k 
Hrachoveckému potoku. Dále vede hranice k jihu ve vzdálenosti 20 m podél Hrachoveckého potoka až ke 
komunikaci na ulici Kouty, po jejím severním okraji směrem k Valašskému Meziříčí, k západu až po linku 
vysokého napětí. Podél ní k severu a po cca 100 m k severozápadu až k levému břehu řeky Rožnovské Bečvy 
a podél něj k severovýchodu zpět ke koruně Reichova jezu. 
 
 Dle ustanovení  § 30  odst. 8 vodního zákona je ochranném pásmu vodního zdroje zakázáno provádět 
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje: 

- provozovatel je povinen území opatřit označením tabulemi pro hranici II. OP a ty následně udržovat 
- zákaz jakéhokoli znečišťování plochy ochranného pásma 
- zákaz umístění veškerých skládek odpadů, hnojiv a rozpustných chemikálií  
- zákaz skládky chlévské mrvy, vyvážení močůvky a fekálií 
- zákaz intenzivního hnojení animálními a rychle rozpustnými minerálními hnojivy, hnojení je možno 

provádět pomalu rozpustnými granulovanými hnojivy v přiměřených dávkách. Termíny hnojení  oznámit 
správci pásma - společnosti   V a K   Vsetín  a.s.  

- zákaz postřiků pesticidy, případné použití těchto látek konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí 
Zlínského kraje a správcem pásma -  společností   V a K   Vsetín  a.s. 

- zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků 
- postřiky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy je možno aplikovat pouze se souhlasem orgánů 

hygienické služby a správce pásma 
- zákaz stavební činnosti bez souhlasu správce pásma - společností   V a K   Vsetín  a.s. 
- zákaz zemních prací bez souhlasu správce pásma - společností   V a K   Vsetín  a.s. 
- zákaz skládek šrotu, toxických látek a ropných produktů 
- zákaz deponování a přepravy jedů, toxických látek a ropných produktů přes území ochranného pásma. 

Výjimku tvoří asfalty pro silnice. 
- zákaz táboření a stanování 
- zákaz každé činnost, jejímž důsledkem by mohla být mikrobiální kontaminace zdrojů a přísun složek, 

které by mohly způsobit zhoršení kvality vody 
- pracovníci provádějící jakékoliv práce v ochranném pásmu musí být prokazatelně informováni o 

rozsahu pásma a v něm o povolených a zakázaných činnostech a o povinnosti hlásit jakékoliv 
znečištění provozovateli správci pásma - společnosti   V a K   Vsetín  a.s. 

- provozovatel je povinen kontrolou vyznačeného území ochranného pásma min 1 x ročně 
 

  Měněné hranice ochranného pásma vodního zdroje Hrachovec jsou vyznačeny v mapové příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto opatření. 
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Odůvodnění 
 

  Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 
30.9.2013 žádost  společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  Jasenická  1106,755 01 Vsetín, 
IČO:47674652,  o  změnu ochranného pásma I.  a II. stupně vodního zdroje Hrachovec, dle ustanovení § 30 
odst. 1 vodního zákona. 
 
  Pro jímací území Hrachovec bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. 
stupně - vnitřní a vnější  rozhodnutím Okresního národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a  
zemědělství ve Vsetíně č.j.: OVLHZ/vod./326/233/85/ ze dne 22.8.1985, s nabytím právní moci 30.9.1985. 
Rozsah  II. vnějšího ochranného pásma vodního zdroje Hrachovec byl zmenšen rozhodnutím vodoprávního 
úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j.: MěÚVM 30801/2010, s nabytím právní moci dne 
25.8.2010.  
  Jelikož jímací území Hrachovec v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné 
vody, proto požádal navrhovatel o změnu – zmenšení ochranného pásma tohoto vodního zdroje. 
 
 
 
 Žádost byla  doložena povinnými doklady podle ustanovení  vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 
seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů a to: 
- Hydrogeologický podklad pro revizi ochranných pásem - „Hrachovec – jímací území“, zpracovaný odborně 
způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a geologických pracích Ing. Zdeňkem Vackem, AQUA – GEA 
Holešov, ul. Míru 312, 769 01 Holešov z 07/2013, č. zakázky 42/2013 
- stanovisko KHS  Zlínského kraje  č.j.:  KHSZL/15628/2013     ze  dne  19.9.2013 
- souhlasná stanoviska obecních úřadů dotčených obcí se změnou OP 
- stanovisko Povodí  Moravy  s.p.  ze  dne  zn.:  PM003971/2013-203/Kr ze  dne  19.9.2013 

 
 

  Ve stanovisku Povodí Moravy  s.p.,  č.j.: PM003971/2013-203/Kr ze  dne  19.9.2013 je požadováno 
vyjmutí úseku VVT Rožnovská Bečva nad jezem Hrachovec v ř.km 5,150, včetně obou břehů, z plochy 
ochranného pásma VZ Hrachovec a vyjmutí stanoveného zákazu činností při údržbě tohoto VVT a souvisejících 
vodních děl v tomto ochranném pásmu VZ. Tento požadavek Povodí Moravy s.p., navrhující další plošnou 
redukci ochranného pásma vodního zdroje je nepřijatelný. 
 Správce VVT Rožnovská Bečva a povodí – Povodí Moravy s.p., musí respektovat podmínky správce 
ochranného pásma VZ Hrachovec – V a K   Vsetín a.s., kdy  při zemních a stavebních pracích je nutno si 
vyžádat souhlas správce pásma. Tím nijak nejsou dotčena práva správce toku a povodí a ani tím není bráněno  
v údržbě toku či souvisejících vodních děl. VVT  Rožnovská Bečva  zde slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody. 
Nevhodnými úpravami toku, ať již při údržbě nebo výstavbě vodních děl, by mohlo dojít k nepříznivým vlivům 

ovlivňujícím množství a kvalitu podzemních vod v jímacím území a proto je nutné, aby správce ochranného 

pásma vodního zdroje byl vždy o činnostech v ochranném pásmu informován.  
 
 
 
Návrh opatření obecné povahy byl přípisem Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru životního 

prostředí jako příslušného vodoprávního úřadu ze dne 11.10.2013 vydaným pod č.j. MěÚVM 48773/2013 
zveřejněn na úředních deskách MěÚ Valašské Meziříčí a dotčených obcí, aby mohl kdokoliv, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením přímo dotčeny, mohl uplatnit v souladu s ustanovením § 172 
správního řádu své písemné připomínky  a odůvodněné námitky do 30 dnů ode dne vyvěšení návrhu opatření 
obecné povahy. 
 

Vodoprávní úřad  MěÚ Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí při 
stanovení změny ochranného pásma I.  a II. stupně vodního zdroje Hrachovec vycházel z předložených 
podkladů -  Hydrogeologický podklad pro revizi ochranných pásem - „Hrachovec – jímací území“, zpracovaný 
odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a geologických pracích Ing. Zdeňkem Vackem, AQUA – 
GEA Holešov, ul. Míru 312, 769 01 Holešov z 07/2013, č. zakázky 42/2013,  stanovisko KHS  Zlínského kraje  
č.j.:  KHSZL/15628/2013     ze  dne  19.9.2013,  stanoviska obecních úřadů dotčených obcí  a- stanovisko 
Povodí  Moravy  s.p.  ze  dne  zn.:  PM003971/2013-203/Kr ze  dne  19.9.2013. 

 
 
 
Dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona se ochranná pásma vodních zdrojů stanovují formou 

opatření obecné povahy  (dle § 171 a násl. ustanovení správního řádu), která vodoprávní úřad může ze 
závažných důvodů změnit, popřípadě zrušit. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Dana Horsáková  
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí  
 
 
 
 
 

Vodoprávní úřad, odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí, žádá obecní úřady dotčených obcí 
o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úředních deskách úřadů po dobu 15 dnů. 

 
Po uplynutí  15 denní lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět vodoprávnímu úřadu 

odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí. 
Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  
 

 
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce  MěÚ Valašské Meziříčí a dotčených obcí. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………   Sejmuto dne ……………………………………… 
 
 
Doručí  se: 
 
- Žadatel: 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  Jasenická  1106,755 01 Vsetín,IČO:47674652   
 
- Účastníci řízení veřejnou vyhláškou 
 
Město Valašské Meziříčí, zastoupené odborem majetkové správy 
Obec   Krhová 
Obec   Zašová 
Obec   Střítež nad Bečvou 
Město  Rožnov pod Radhoštěm 
Město  Zubří 
Obec   Vidče 
Obec   Vigantice 
Obec  Dolní Bečva 
Obec  Prostřední Bečva 
Obec  Horní Bečva 
Obec  Hutisko - Solanec 
Povodí Moravy  s.p. 
- Dotčené orgány: 
KHS  Zlínského kraje 
MěÚ Valašské Meziříčí - OŽP – odpadové hospodářství,  ochrana přírody,  ochrana ZPF 
Správa CHKO  

MěÚ   Valašské Meziříčí  – odbor RRÚP  – vyvěšení   OOP 
OOP  je zveřejněno na adrese  www.valasskemezirici.cz - úřední deska 

http://www.valasskemezirici.cz/
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