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    PARDUBICKÉHO KRAJE 
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Datum: 12. 3. 2013 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 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 podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ust. § 173 správního řádu 

 
formou 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

s t a n o v u j e 
 

podle ustanovení § 30 odst.1, 5  a 6 vodního zákona vodního zákona na návrh správce 
toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 
 

 

ochranná pásma  I. a II.  stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE  
 

 
 
ROZSAH OCHRANNÉHO PÁSMA I. STUPNĚ: v souladu s vyhláškou Ministerstva životního 
prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, byl vymezen min. rozsah ochranného 
pásma I. stupně tak, aby zahrnoval  celou plochu hladiny nádrže Křižanovice při maximálním 
vzdutí. Ochranné pásmo je zakresleno na mapovém podkladě v měřítku 1:2000 a je 
vymezeno  územím v k.ú. Křižanovice a České Lhotice. Zahrnuje 12 pozemků, z toho jsou 3 
pozemky vedeny v KN jako zastavěné plochy a nádvoří, devět pozemků je tvořeno vodní 
plochou. Výlučným vlastníkem těchto pozemků je Česká republika s právem 
hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové.   
Jedná se o tyto pozemky: 
pozemková parcela č. 534/2, 582/1 (druh pozemku vodní plocha), parcela st. 72, st. 73, st. 
91 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Křižanovice. Dále o pozemky č. 
parcely 160/2, 163/2, 181, 215/4, 1004/3, 1072/2, 1224/1 (druh pozemku vodní plocha) v k.ú. 
České Lhotice 
 
REŽIM  OCHRANNÉHO PÁSMA I. STUPNĚ: 
 
Zákazová opatření: 

1. Do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Křižanovice je v souladu s 
ustanovením § 30 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) zakázán vstup i  
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vjezd. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, pro 
Povodí Labe, státní podnik, který vykonává právo vlastníka vodního díla 
Křižanovice a pro osoby, které zajišťují povinnosti vlastníka vodního díla, 
související s jeho správou, provozem a údržbou.  

2. Výkon rybářského práva je ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a 
o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 
zakázán. 

3. Na vodní ploše v ochranném pásmu vodárenské nádrže Křižanovice je zakázáno, 
koupání, potápění a provozování jakýchkoliv forem kontaktních vodních 
sportů. 

4. V území ochranného pásma I. stupně VD Křižanovice je v souladu s § 9 zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů zakázána 
plavba všech plavidel s výjimkou, stanovenou v  § 7  odst. 6 zákona o vodách.  

5. V oblasti ochranného pásma I. stupně jsou zakázány přelety všech letadel (§ 2 
zákona č. 439/2006 Sb., letecký zákon) v malé výšce, tj. méně než 150 m nad 
vodní hladinou (viz hl. 4., předpis L2, vydaný Ministerstvem dopravy pod č.j. 
25344/99-220) s výjimkou činností, které souvisejí s provozem a  ochranou vodního 
díla. 

 
Ostatní opatření: 
1. Na nádrži Křižanovice je prováděno pouze účelové rybářské hospodaření, které se 

řídí „Plánem účelového rybářského hospodaření pro VD Křižanovice“. Tato činnost 
je sledována a hodnocena podle metodického předpisu odboru ochrany vod 
Ministerstva životního prostředí. Provozovatel tohoto způsobu rybářského  
hospodaření je (Povodí Labe, státní podnik) je povinen pravidelně aktualizovat 
schválený „Plán účelového rybářského hospodaření“. V souvislosti s tímto 
způsobem hospodaření nejsou do nádrže aplikovány žádné závadné látky ve 
smyslu § 39 vodního zákona. 

2. Plnění práv a povinností podle jiných platných právních předpisů, při kterých je 
nutný vstup nebo vjezd do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže 
Křižanovice nelze vykonávat bez rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu 
(Městský úřad Chrudim) o výjimce ze zákazu vstupu nebo vjezdu do ochranného 
pásma I. stupně této vodárenské nádrže (§ 30 odst. 7 vodního zákona).  

3. Na celém území ochranného pásma I. stupně nelze aplikovat jakékoliv chemické 
preparáty. Od uplatnění tohoto omezení může příslušný vodoprávní úřad na 
základě odůvodněné žádosti upustit.      

 
ROZSAH OCHRANNÉHO PÁSMA II. STUPNĚ: rozsah je vymezen dvěma oddílnými 
plochami, které jsou situovány na pravém a levém břehu nádrže. Obě tyto plochy se 
přimykají k území ochranného pásma I. stupně. V oblasti kolem nádrže je uvažováno 
s postupným rozšířením územní ochrany na úrovni pásma II. stupně. Rozsah tohoto 
rozšíření bude závislý na exaktních výstupech, zjištěných v průběhu pravidelného 
monitoringu kvality vody. Rozsah ochranného pásma II. stupně je zakreslen do katastrální 
mapy v měřítku 1.2000, vypracované v listopadu 2012 Povodím Labe, státním podnikem.  
 
Ochranné pásmo je stanoveno na katastrálním území Křižanovice a České Lhotice a 
zahrnuje celkem 4 pozemky. Jsou to následující pozemky: stp. 48 (druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, vlastník Česka republika s právem hospodaření Povodí Labe, státní podnik 
Hradec Králové), a pozemek č.parc. 532/1 (druh pozemku lesní pozemek, vlastník obec 
Křižanovice) v k.ú. Křižanovice, pozemek č. parc. 1004/4  (druh pozemku lesní pozemek, 
vlastník obec České Lhotice) a pozemek č. parc. 1232 (druh pozemku ostatní plocha- 
komunikace III. třídy v úseku Hradiště - Křižanovice ve vlastnictví Pardubického kraje 
s právem hospodaření Správa a údržba silnic Pardubického kraje) v k. ú. České Lhotice.  
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REŽIM  OCHRANNÉHO PÁSMA II. STUPNĚ : 
 
Zákazová opatření 
1. S výjimkou průjezdu po silnici Křižanovice – Hradiště zde platí zákaz vjezdu všem 

fyzickým i právnickým osobám, pokud nemají v ochranném pásmu II. stupně 
prokazatelně své zákonem chráněné zájmy. Za takový zájem je považováno: 
a. Vlastnické právo k nemovitostem 
b. Kontrolní dozor oprávněných orgánů 
c. Činnosti, související s údržbou a provozem vodárenské nádrže při vytváření 

podmínek, umožňujících oprávněná nakládání s vodami souvisejícími s vodním 
tokem   

d. Výkon činností, souvisejících se schválenou pěstební a těžební činnosti na lesních 
pozemcích 

2. Na silnici Křižanovice – Hradiště platí zákaz přepravy závadných látek, které mohou 
ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje – dopravní značka B19 
(zákaz vjezdu vozidel, přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody) 

3. Na silnici Křižanovice – Hradiště platí zákaz vjezdu nákladních automobilů – dopravní 
značka B4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů)       

4. Na celém území ochranného pásma II. stupně je zakázána aplikace jakýchkoliv 
chemických preparátů, u kterých není v platném „Přehledu registrovaných přípravků na 
ochranu rostlin“  (registr vydáván každoročně Státní rostlinolékařskou správou) uvedeno, 
že se jedná o látky přípustné pro použití v ochranných pásmech vodárenských zdrojů. 
Vlastníci nebo nájemci, kteří hospodaří na lesním půdním fondu, jsou povinni 
každoročně zpracovat přehled o aplikovaném druhu i množství přípravků k ochraně 
rostlin a do 31. ledna následujícího roku jej předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu  
(Městskému úřadu Chrudim).      

 
 
Ostatní opatření 
1. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou označena vlastníkem vodního díla na 

viditelných místech výstražnými tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo II. stupně 
vodního zdroje. Zákaz činností ohrožujících kvalitu vody“. 

2. V celém území ochranného pásma I. a II. stupně platí vyhláška ONV v Chrudimi č. 18 
z roku 1987 o stavební uzávěře. 

3. Veškeré zásahy na lesních pozemcích musí probíhat se zvýšeným důrazem na zajištění 
protierozní prevence (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů).  

4. Ke stavbám v ochranných pásmech vodárenské nádrže i ke všem činnostem, které 
mohou ovlivnit vodní poměry, je nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu. 

 
 
Technická opatření k zajištění vydatnosti, jakost a zdravotní nezávadnosti vodárenské 
nádrže  
 
Povodí Labe, státní podnik jako osoba, vykonávající právo vlastníka vodárenské nádrže 
Křižanovice,  zajistí: 
 
A. K ověření účinnosti ochrany vodního zdroje stálý provozní monitoring jakosti vody na  

a. uzávěrovém profilu v Mezisvětí na řece Chrudimce 
b. čtyřech vertikálách v podélném profilu nádrže (č.1 Václavák, č. 2 Pod Kopáčovem, č. 

3  Pod Hradištěm, č. 4 Hráz vodního díla)  
c. surové vodě na úpravně vody Monako 
s četností 1 x měsíčně, ve vertikálách na nádrži 5 x ročně. Rozsah sledovaných 
parametrů je dán nařízením vlády 61/2003 Sb. a vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. s 
přihlédnutím k aktuální situaci na vodním zdroji.  
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B. Běžnou kontrolu dodržování platného režimu v rámci pravidelných obchůzek zajišťují 
pracovníci státního podniku Povodí Labe, kteří si podle potřeby zvou ke spolupráci 
pracovníky ČIŽP, Policie ČR nebo bezpečností agentury.    

C. Zahájení činností, směřujících k odstranění dvou rekreačních objektů, umístěných 
v ochranném pásmu  I. stupně na pozemku stp. 72 a 73. 

 
 

Odůvodnění. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byl dne 8. 12. 
2012 požádán vlastníkem a provozovatelem vodní nádrže Křižanovice  Povodím Labe, 
státním podnikem,  se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 o 
stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice. 
Návrh na stanovení ochranných pásem prostřednictvím opatření obecné povahy navazuje na 
předchozí správní výměry, vydané k ochraně vodního zdroje Východočeským krajským 
národním výborem v Hradci Králové (rozhodnutí č.j. Vod.1269/Ab-85 ze dne 29. 12. 1985) a 
Okresním úřadem v Chrudimi (rozhodnutí č.j. ŽP/VH/233.1/92/Hd,K -234/24 ze dne 6. 4. 
1992, rozhodnutí č.j. ŽP/VH/233.1/95/Hd,K-2187 ze 17. února 1995 a rozhodnutí č.j. 
ŽP/VH/391/02/Hr-385 ze dne 19. 7. 2002.  
 
Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové k žádosti o stanovení ochranných pásem doložilo 
návrh rozsahu ochranných pásem, zpracovaný v prosinci 2012 žadatelem, který obsahuje: 
Úvod 
Charakteristiku a obecné údaje (charakteristiku toku a povodí, geologii a pedologii, 
klimatologii a hydrologii, technické údaje o stavbě, údaje o vodárenském odběru) 
Analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje 
(popis sídel v povodí vodárenské nádrže, zemědělské výroby, lesního hospodářství, 
rybářství, výrobní činnosti, dopravy, rekreace, chráněných území, množství a jakosti 
povrchových vod z blízkosti vodního zdroje, charakteristiku přítoků z hlediska vodní bilance a  
kvality přiváděných povrchových vod, limnologickou charakteristiku nádrže, údaje o surové 
vodě)  
Návrh stanovení ochranných pásem a jeho zdůvodnění (popis jakostních závad: 
znečištění v ukazateli CHSKMn, N-NO3, Mn, specifické organické látky, mikrobiální zatížení, 
chlorofyl, s vyhodnocením jejich eliminace územní ochranou vodárenské nádrže, rozsah 
ochranného pásma I. stupně, režim ochranného pásma I. stupně)  

 
 

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 1669/2013 ze dne 8. 1. 2013 návrh ochranných pásem 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 změny rozsahu záplavového území uplatnit připomínky. Ve stanovené době nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky od dotčených orgánů (AOPK, Správa CHKO 
Železné hory se sídlem v Nasavrkách zaslali dopisem z  15. 1. 2012 stanovisko dotčeného 
orgánu, ve kterém souhlasí se stanovením ochranných pásem I. a II. stupně vodárenské 
nádrže Křižanovice, včetně jejich režimu, bez připomínek).  

 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, po té oznámil 

veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pod č.j. KrÚ 5383/2013 ze dne 24. 1. 
2013. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné 
povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit ke Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  
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Návrh byl vyvěšen v termínu 25. 1. 2013  až  11. 2. 2013 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. 

 
 
 
 
 

Příloha: Přehledná situace ochranných pásem v měřítku 1:6000  
 
 
 
 
 Otisk kulatého úředního razítka 
 
 
 
   
  Ing. Josef Hejduk 
    vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Obec Křižanovice  
Obec České Lhotice 
 
 
Na vědomí: 
MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí  
MěÚ Chrudim, stavební úřad 
MěÚ Nasavrky, stavební úřad  
AOPK, 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 
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