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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ust. § 173 
správního řádu 

 
formou 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

u d ě l u j e  
 

podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona a ust. § 171 správního řádu na návrh 
Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005,  

 

výjimku ze zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně  
vodárenské  nádrže Křižanovice  

 
 

za těchto stanovených podmínek: 
 

 Ustanovením ve smluvním vztahu budou oprávněné subjekty a osoby zavázány 
dodržovat podmínky režimu  ochranného pásma, které jsou stanoveny opatřením 
obecné povahy ze dne 12. 3. 2013 pod č.j. KrÚ 16427/2013. Současně bude 
oprávněným subjektům a osobám stanovena tímto smluvním vztahem povinnost 
prokazatelně poučit o vodárenském významu území dotčené vlastní pracovníky, 
případně i pracovníky jiného subdodavatele.  

 Dozorství vodního díla Křižanovice bude oprávněným subjektem prokazatelně a 
s dostatečným časovým předstihem informováno o vstupu oprávněných osob do 
ochranného pásma I. stupně. 

 Každý ze subjektů, kterého se udělení výjimky bude týkat, bude mít Povodím Labe, 
státním podnikem, vydáno „Pověření“ s  identifikací oprávněného subjektu, odkazem 
na opatření obecné povahy, číslem smluvního vztahu, datem uzavření smluvního 
vztahu, vymezením platnosti výjimky ze zákazu a podpisem statutárního zástupce 
Povodí Labe, státního podniku. 
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Pověření bude dokladem o uzavření smluvního vztahu a oprávněný subjekt se jím 
v případě kontroly prokáže.  

 
 
 

Odůvodnění: 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byl dne 27. 10. 
2016 požádán vlastníkem a provozovatelem vodní nádrže Křižanovice -  Povodím Labe, 
státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v jehož prospěch 
bylo stanoveno opatřením obecné povahy ze dne 12. 3. 203 pod č.j. KrÚ 16427/2013 
ochranné pásmo I. stupně předmětné nádrže, o udělení výjimky ze zákazu vstupu do tohoto 
ochranného pásma  pro vybrané (oprávněné) subjekty. 

Z ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona vyplývá, že do ochranného pásma I. stupně 
vodních zdrojů platí zákaz vjezdu a vstupu s výjimkou osob, které mají povolen odběr vody 
ze zdroje pitné vody a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Povodí 
Labe, státní podnik, shora uvedenou žádostí ze dne 27. 10. 2016 o udělení výjimky ze 
zákazu vstupu prostřednictvím opatření obecné povahy umožní pro oprávněné subjekty 
udělení „generální“ výjimky za jednoznačně nastavených a kontrolovatelných podmínek.  

 
Stanovením ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže byl vlastníku vodního díla 

Křižanovice nastaven režim ochrany zdroje pitné vody. Kontrola dodržování stanovených 
podmínek k ochraně vodního zdroje je prováděna externími dodavateli, se kterými má 
provozovatel ochranného pásma uzavřen smluvní vztah. Externími dodavateli jsou rovněž 
prováděny činnosti, spojené s vlastním  provozem vodního díla a případně i s pracemi, 
vedoucími k udržení vodárenské nádrže  v řádném a bezpečném stavu. Rovněž s těmito 
subjekty jsou objednatelem – Povodím Labe, státním podnikem, uzavírány smlouvy.    

Doposud byly externím subjektům, které měly uzavřeny smluvní vztahy s provozovatelem 
ochranného pásma a s vlastníkem vodárenské nádrže, vydávány jednotlivě výjimky za 
zákazu vstupu do ochranného pásma vodního zdroje rozhodnutím podle ustanovení § 30 
odst. 7 vodního zákona. Vydáním tohoto opatření obecné povahy pro udělení výjimky ze 
zákazu vstupu se sníží administrativní zátěž pro vlastníka a provozovatele vodárenské 
nádrže Křižanovice, rovněž tak i pro oprávněné subjekty jako nositele výjimky ze zákazu 
vstupu . 
 

Krajský úřad Pardubického kraje předložil v souladu s ustanovením § 172 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) opatřením 
č.j. KrÚ 79620/2016 ze dne 16. 11. 2016 návrh opatření obecné povahy k udělení výjimky ze 
zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Křižanovice dotčeným 
orgánům k projednání. Zároveň byla v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena 
lhůta 10 dnů ode dne doručení opatření, do které je možné k návrhu uplatnit připomínky. Ve 
stanovené době nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky od dotčených orgánů.  

 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu opatření obecné 

povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné 
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil 
veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pod č.j. KrÚ 83840/2016 ze  dne 7. 12. 
2016.  

 
Návrh byl vyvěšen v termínu 8. 12. 2016  až  27. 12. 2016  na úřední desce Krajského 

úřadu Pardubického kraje. Dále byl návrh vyvěšen na úředních deskách Obecního úřadu 
České Lhotice a Obecního úřadu Křižanovice. Během stanovené lhůty pro podání 
připomínek a námitek neobdržel vodoprávní úřad žádné stanovisko dotčené osoby. 

 
 

 
Poučení dotčených osob. 

 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
   
  Ing. Josef Hejduk 
    vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Obec Křižanovice  
Obec České Lhotice 
 
Na vědomí: 
MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí  
AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO Železné hory v Nasavrkách   

 
Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou 

vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů: 
 
- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje rovněž způsobem umožňujícím 

dálkový přístup 
- na úřední desce Obecního úřadu Křižanovice 
- na úřední desce Obecního úřadu České Lhotice 
 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu 
považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení 
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na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského 
úřadu Pardubického kraje) 
 

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvě-
šení a sejmutí (razítko a podpis úřadu). 
 
 
 
vyvěšeno na úřední desce dne:                    sejmuto dne: 
(bude vyvěšeno 15 dní) 
 

 
                                                             razítko, podpis 

 
 


	Text3
	Text4

		2017-01-10T12:22:54+0000
	Not specified




