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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  ZAŠOVÁ 
 
 

  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 2.12.2013 
navrhovatele, kterým je  
            

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  Jasenická  1106,755 01 Vsetín, IČ:476 74 652 (dále jen „navrhovatel“),  
 
 
I.     mění ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Zašová, 

dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. 
 
 
  Pro jímací území Zašová bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. 
stupně rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a lesního hospodářství a  
zemědělství č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981. Rozsah II. vnitřního ochranného pásma vodního 
zdroje Zašová byl změněn rozhodnutím vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j. 
MěÚVM 07923/2007 dne 7.2.2007.  

  Jímací území Zašová v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné vody. 
Ochranné pásmo I. a II. stupně tohoto vodního zdroje se mění na místě: 
 
Kraj:       Zlínský 
Obec:        Zašová  
Hydrogeologický rajon:     flyšové sedimenty v povodí Bečvy (3221) 
Č. hydrogeologického pořadí:    4 – 11 – 01 – 116 
 

 
takto: 

 
Ochranné pásmo I. stupně 

Plocha vymezená jako  ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje se stanovuje jako souvislé území 
pozemku p.č. 1910 v k.ú. Zašová. 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.  

  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, při dodržení 
těchto zásad: 
1) Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno v plném rozsahu drátěným pletivem s ocelovými sloupky. 
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2) V oplocení bude ocelová brána a branka. Pásmo bude oploceno a opatřeno cedulemi se zřetelným 
označením:  

 
Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 

Jímací území Zašová, správce – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 
3) Do pásma je zákaz vstupu nepovolaným osobám kromě zaměstnanců správce pásma - Vodovodů a 

kanalizací Vsetín, a.s., kontrolních orgánů a pracovníků provozovatele studny č. 5 využívané pro zásobení 
obecního vodovodu Střítež. 

4) Povrch oploceného areálu bude trvale ozeleněn travou a bude zbavován nadbytečné zeleně, zejména křovin 
a plevelů. Vegetace nesmí bránit oslunění povrchu terénu a trávníku alespoň jedenkrát denně. Travní porost 
musí být 2x ročně kosen. Aby nedošlo k zplanění vegetačního pokryvu lze provádět hnojení travního porostu 
kombinovanými hnojivy, která se vyznačují omezenou rozpustností a vysokou sorpční schopností 
minerálních solí (zejména na bázi uhelné hmoty). Travní porost je zakázáno vypásat hospodářskými zvířaty. 
Je zde zákaz postřiků pesticidy. Případné použití těchto látek je nutno konzultovat s orgánem hygienické 
služby a správcem pásma. 

5) Platí zde zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků. 
6) Postřiky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy je možno aplikovat pouze se souhlasem orgánů 

hygienické služby a správce pásma. 
7) Terén kolem čerpací stanice a šachet nad studnami bude vyspádován směrem od nich. V pásmu je 

zakázáno vykonávat jakékoli zemní práce s výjimkou prací nutných pro vodárenský provoz. 
8) V ochranném pásmu I. stupně je zakázána jakákoliv manipulace s toxickými látkami a ropnými produkty, 

nebo jinými látkami, které by mohli poškodit kvalitu jímané vody. 
9) V oploceném prostoru je přísný zákaz skladování jakýchkoliv materiálů a nesmí zde být prováděny žádné 

zemní práce vyjma nutných pro vodárenský provoz. Pásmo je nutno soustavně zbavovat nečistot. 
10) V pásmu nebude vykonáváno myslivecké právo. 
11) Provozovatel jímacího území a správce pásma je povinen pásmo kontrolovat a udržovat v řádném stavu tak, 

jako by byl vodní zdroj využíván. Je nutné zejména udržovat integritu oplocení a označení informačními 
tabulemi upozorňující na existenci pásma. 

 

 

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 ochranného pásma II. stupně probíhá od silničního mostu na Střítež 20 m podél západního 
okraje silnice směrem k jihu, dále západním směrem ve vzdálenosti 20 m od řeky. Tuto hranici v terénu zhruba 
identifikuje cesta (cyklostezka) vedená podél levého břehu včetně ní až k mostu přes řeku u čerpací stanice. 
Dále v linii pod nejbližším vodičem vzdušné linky VN přes řeku až k cestě vedoucí kolem čerpací stanice k 
severozápadu směrem k intravilánu Zašové, dále podél západního okraje této cesty až do místa kde se cesta 
přibližuje k náhonu. Dále je hranice pásma vedena směrem k východu ve vzdálenosti 20 m severně podél 
pravého břehu náhonu k východu až nad severní roh hranice ochranného pásma I. stupně, odtud k 
severovýchodu až k jižnímu okraji silnice 1/18 Rožnov - Valašské Meziříčí v místě křížení se silnicí na Střítež 
nad Bečvou a podél jejího západního okraje k mostu na Střítež nad Bečvou a podél něj za řeku, do bodu 
ležícího 20 m jižně od jejího levého břehu. 

  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, při dodržení 
těchto zásad: 
1) Na lomových bodech hranice pásma a dále na každém křížení hranice pásma s komunikacemi bude 

umístěna informační tabule upozorňující na existenci pásma. Minimálně 2 tabule budou umístěny u hlavní 
komunikace 1/18 dále u místní cesty k prameništi a 2 ks proti toku u jezu. Pokud nebude jímací území 
využíváno bude minimálně 1 x ročně provedena kontrola pásma a případná obnova označení jeho hranic 
informačními tabulemi. V případě využívání jímacího území bude provedena kontrola pásma minimálně 1 x 
za čtvrtletí. 

2)  Povrch pásma je v malé části zalesněný, z větší části využíván jako polní pozemky. Pro obhospodařování 
zemědělských pozemků platí následující podmínky: 
- V pásmu nelze sít obilí mořené sloučeninami rtuti. 
- Na území pásma nelze skladovat tuhá průmyslová hnojiva a hořečnatovápenaté substráty. 
- Průmyslovými hnojivy s výjimkou dusíkatého vápna a čpavkováním lze v malé míře přihnojovat, ale 

dávky je třeba odborně stanovit dle obsahu dusičnanů ve zdroji. 
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- Při základním hnojení je nutno hnojiva zapravovat ihned do půdy a setí provést do 7 dnů. Hnojiva 
přednostně používat beztlaká, kapalná, granulovaná kombinovaná hnojiva s pozvolným uvolňováním 
živin, zejména dusíku a využívat inhibitory nitrifikace dusíku. 

- Hnojit hnojem a kompostem lze jen při přímém rozmetání (bez meziskládek na poli). Nelze provádět tzv. 
hnojení do zásoby. Hnojení kejdou skotu, prasat a drůbeže není přípustné. Platí zde zákaz letecké 
aplikace hnojiv a postřiků. 

- V pásmu platí zákaz postřiků pesticidy a látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy. 
Případné použití těchto látek je nutno konzultovat s orgánem hygienické služby, Vodoprávním úřadem 
a správcem pásma -  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

3) Na území pásma není možno těžit zemní hmoty.  
4) Nesmí zde být prováděna výstavba nesouvisející s vodárenským provozem všech provozovatelů jímacího 

území a správce pásma – společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
5) Platí zde zákaz skladování a přepravy ropných a toxických látek a látek které by jakkoli mohly ohrozit 

kvalitu podzemní vody a povrchové vody v Rožnovské Bečvě a náhonu uvnitř pásma. Nesmí být přiváděny 
odpadní vody, nesmí se zavlažovat podmokem. 

6) Platí zde zákaz táboření a stanování. 
7) Nelze zde provozovat zařízení se soustředěnou infekcí, kafilerie, jatka, spalovny odpadů, nelze zde 

skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustná průmyslová hnojiva. 
8) Na území ochranného pásma II. stupně nesmí být skládky městských a průmyslových odpadů; fekálií a 

kalů a jakýchkoli materiálů s obsahem radioaktivních látek a toxických složek. 
9) Se stanoveným režimem musí být seznámeni uživatelé pozemků a sousedních nemovitostí, zejména 

Valašské ZOD, družstvo. 
Zákazy a omezení uvedené pro ochranné pásmo II. stupně se nevztahují na činnosti, které budou 

prováděny správcem významného vodního toku Rožnovská Bečva výhradně při plnění povinností vyplývající 
správci toku z platných právních předpisů, zejména z vodního zákona. O provádění těchto činností však musí 
správce toku před jejich započetím písemně informovat společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a 
předmětné činnosti musejí být vykonávány tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrození vydatnosti, jakosti a 
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. 
  
  Měněné hranice ochranného pásma vodního zdroje Zašová jsou vyznačeny v mapové příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto opatření. 
 
II.  Ostatní ustanovení rozhodnutí Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a 

lesního hospodářství a  zemědělství č.j.: OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, ve znění všech 
změn a doplnění, zůstávají v platnosti beze změny. Ochranná pásma vodního zdroje -  Prameniště 
Zašová, studna č. 5, stanovená rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí č.j. MěÚVM 
14548/2009 ze dne 16.7.2008 zůstávají zachována a nejsou ustanoveními tohoto opatření obecné 
povahy dotčena.   

 
Odůvodnění 

 
  Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 
2.12.2013 žádost  společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 
652, o změnu ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje Zašová, dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního 
zákona. 

  Pro jímací území Zašová bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. 
stupně rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, Odboru vodního a lesního hospodářství a  
zemědělství č.j. OVLHZ/vod.1981/235 ze dne 15.6.1981. Rozsah II. vnitřního ochranného pásma vodního 
zdroje Zašová byl změněn rozhodnutím vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí vydaným pod č.j. 
MěÚVM 07923/2007 dne 7.2.2007. 

  Jelikož jímací území Zašová v současnosti není využíváno, ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné 
vody, požádal navrhovatel o změnu 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 „Zašová – 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 44/2013, 

- stanovisko KHS Zlínského kraje  č.j.  KHSZL 18224/2013 ze dne 14.10.2013, 
- stanovisko Obce Zašová, zn. 1827/2013 ze dne 7.10.2013, 
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013. 
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  Ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013 je požadováno 
vyjmutí koryta vodního toku Rožnovská Bečva z plochy ochranného pásma vodního zdroje Zašová nebo 
taxativní vyjmutí činnosti při údržbě vodního toku a souvisejících vodohospodářských děl z omezení pro 
ochranné pásmo. Tyto požadavky Povodí Moravy s.p. zvážil vodoprávní úřad zejména z hlediska důležitosti 
chráněných zájmů a rozhodl nevyjímat plochu vodního toku Rožnovská Bečva z ochranného pásma vodního 
zdroje Zašová, neboť stanovení ochranných pásem vodních zdrojů je dle § 30 odst. 1 vodního zákona vždy 
veřejným zájmem sloužícím k ochraně zdroje pitné vody, a požívá tedy té nejvyšší ochrany. Stanovil však 
v zásadách nakládání s pozemky zahrnutými do II. ochranného pásma vodního zdroje výjimku pro správce 
významného vodního toku Rožnovská Bečva. Tato výjimka je koncipována jako nezbytná podmínka pro řádnou 
správu významného vodního toku Rožnovská Bečva, vždy však za podmínky prioritní ochrany vodního zdroje. 
Součástí výjimky je též informační povinnost správce toku vůči správci ochranného pásma.  

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru životního 
prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu, ze dne 31.1.2014 vydaným pod č.j. MěÚVM 06899/2014 
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, při stanovení změny ochranného 
pásma I.  a II. stupně vodního zdroje Zašová vycházel z předložených podkladů -  Hydrogeologického podkladu 
pro revizi ochranných pásem „Zašová – jímací území“, zpracovaného 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 44/2013,  stanoviskem Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje č.j. KHSZL 
18224/2013 ze dne 14.10.2013, stanovisky obecních úřadů dotčených obcí a stanoviskem Povodí Moravy, s.p.,  
zn. PM046196/2013-203/Kr ze dne 13.11.2013. 

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. 

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. 
 

 
 
 
 

 
JUDr. Tomáš Krchňák  
referent vodoprávního úřadu,  
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí  
 
 
 
 

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 opatření vyvěšeno 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 ……………………………………… 
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Doručí  se: 
 
- Žadatel: 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická  1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652   
 
- Účastníci řízení veřejnou vyhláškou 
 
Obec Zašová 
Obec Střítež nad Bečvou 
Povodí Moravy, s.p. 
 
- Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice  Zlínského kraje 
MěÚ Valašské Meziříčí – Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,  ochrana přírody,  ochrana ZPF 
Správa CHKO Beskydy 

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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