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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
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), 
na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 70890005 
 

oznamuje 
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 podle ustanovení § 30 odst.1 a 6 vodního zákona a ust. § 171 správního řádu 

 
na stanovení  změny ochranného pásma II. stupně  vodárenské 

nádrže KŘIŽANOVICE  
 

Předložený návrh na stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže 
Křižanovice  prostřednictvím opatření obecné povahy navazuje na předchozí správní výměr, 
vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje dne 12. 3. 2013 pod sp.zn. SpKrÚ 76907/2012 
OŽPZ OVH, pod č.j. KrÚ 16427/2013. 
 

K vypracování návrhu změny ochranného pásma vodárenské nádrže Křižanovice žadatel 
přistoupil z důvodu potenciálního ohrožení vodárenského odběru mikrobiálním znečištěním 
z přilehlého rekreačního osídlení. Návrh ochranného pásma, včetně jeho režimu, vychází 
z dlouhodobého monitoringu vodárenské nádrže i z vyhlášky Ministerstva životního prostředí  
č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení  a 
změny ochranných  pásem.  

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové k žádosti o stanovení ochranných pásem 
doložilo návrh rozsahu ochranného pásma II. stupně, zpracovaný v lednu 2014 žadatelem. 
Návrh vychází z rozsáhlé dokumentace „Analýza rizik vodárenského zdroje Křižanovice“, 
která byla krajskému úřadu předložena Povodím Labe, státním podnikem v prosinci 2012 v 
souvislosti s předchozí žádostí o stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže 
Křižanovice I. a II. stupně. Dokumentace rovněž vyhodnotila význam vlivu celého povodí 
řeky Chrudimky pro vývoj jakosti vody ve vodárenské nádrži Křižanovice. Výstupy z tohoto 
materiálu jsou plně využitelné jako podklad pro aktuálně navrhovanou změnu širší územní 
ochrany nádrže Křižanovice.  

Z provedených terénních šetření i rozborů povrchových vod je zřejmé, že jakost vody ve 
vodárenské nádrži je m.j. ovlivňována činnostmi, souvisejícími s využitím rekreačních objektů 
v blízkosti vodárenského zdroje. Především v průběhu letního období jsou zjišťovány 
zvýšené hodnoty ukazatelů mikrobiálního znečištění povrchové vody (koliformy, enterokoky), 
jehož příčinou může být nevhodná likvidace odpadních vod z rekreačních objektů. 
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Důsledkem toho bývá odebíraná surová voda z nádrže v letním období přeřazena, 
s přihlédnutím k požadavkům na jakost vody určenou k úpravě na vodu pitnou podle 
vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.,  z kategorie A1  do zhoršené kategorie A2.   
 

Toto zjištění vede provozovatele vodárenské nádrže Křižanovice k potřebě rozšířit 
stávající rozsah ochranného pásma II. stupně. Záměrem navrhovatele je dát do souladu 
rozsah ochranného pásma vodárenské nádrže s rozsahem území, které je vymezeno 
stavební uzávěrou (vyhláška č. 18/1978 „O stavební uzávěře“, schválená bývalým Okresním 
národním výborem v Chrudimi) tak, aby byl omezen další rozvoj rekreačních kapacit i 
nežádoucích aktivit. Důvodem vyhlášení stavební uzávěry byla ochrana vodního zdroje 
Křižanovice -  její platnost je stanovena na celou dobu vodárenského využití nádrže.   

 
Rozsah ochranného pásma II. stupně      
Ochranné pásmo II. stupně (změna) navazuje na ochranné pásmo I. stupně a jeho 

hranice je vedena od levého zavázání koruny hráze v katastrálním  území Křižanovice 
podél lesního pozemku p.č. 532/1, pozemku p.č. 535/2 (ostatní plocha), přetíná cestu na 
pozemku p.č. 546/1 (ostatní plocha) a pokračuje  po hranici pozemků p.č. 50/1 (lesní 
pozemek),p.č. 52 (orná půda), 51/1 (lesní pozemek), 69/1, 66, 75, 76/4 (lesní pozemky) a 
dále pokračuje podél komunikace Křižanovice – Mezisvětí po hranici  pozemků p.č. 78 (trvalý 
travní porost), 76/1 (lesní pozemek) a 100/2 (trvalý travní porost). V blízkosti pozemku č. 
parc. 61 přechází na pravou stranu komunikace Křižanovice – Mezisvětí a pokračuje po 
hranici pozemku p.č. 103/2, přetíná koryto toku Chrudimky (pozemek p.č. 583 – vodní 
plocha) a vstupuje do katastrálního území Libkov.     

V katastrálním území Libkov je hranice ochranného pásma přetíná pozemek p.č. 834  
(vodní plocha), pokračuje po hranici pozemku p.č. 647 (trvalý travní porost), protíná pozemek 
náhonu p.č. 832 (vodní plocha) a následně pokračuje po hranici pozemků 642/6 a 642/1 
(trvalé travní porosty). Po té hranice ochranného II. stupně protíná pozemek komunikace p.č. 
837 a dále pokračuje podél silnice Mezisvětí – České Lhotice po hranicích pozemků p.č. 
642/3 (trvalý travní porost), 822/1, 844, 653/3, 653/7 (ostatní plocha) a 654/2, 654/3 (lesní 
pozemky). Dále přechází vodní tok na pozemku č. parc. 835/2 a vstupuje do k.ú. České 
Lhotice. 

V katastrálním území České Lhotice hranice ochranného pásma protíná pozemek 
vodního toku p.č. 1223/2 a pokračuje podél silnice Mezisvětí - České Lhotice po hranice 
lesního pozemku p.č. 218/4, protíná pozemek p.č. 1157/2 (ostatní plocha) a pokračuje po 
hranicích lesních pozemků p.č. 194/2, 234/1, 234/7, opětovně po pozemku  234/1, 234/6 a 
194/2. Dále pokračuje hranice ochranného pásma po hranici lesních pozemků p.č. 239/2, 
156/1, 111/1. Následuje po hranici pozemků p.č. 108/2 a 108/5 ( trvalé travní porosty). Poté 
protíná pozemek cesty p.č. 1149/3 (ostatní plocha), pozemek 105/5 (trvalý travní porost) a 
pokračuje po hranicích pozemků p.č. 100/1, 100/5, znovu 100/1, po té 100/12, 100/14 (trvalý 
lesní porost). Následně linie ochranného pásma  II. stupně přetíná pozemek p.č. 100/18 
(trvalý travní porost) a pokračuje po hranicích pozemků 100/3 (trvalý travní porost), 100/4 
(zahrada),opět po 100/3, 1100 (lesní pozemek), 1103/3, 1103/4 (trvalé travní porosty), znovu 
po hranici 1103/3, po té po hranicích pozemků p.č. 1096/2, 1096/1 (trvalý travní porost), 
obchází pozemek p.č. 171 (zastavěná plocha a nádvoří). Poté linie pokračuje po hranicích 
pozemků p.č. 1097/3 (trvalý travní porost), 1087/1 (lesní pozemek), 1075/1, 1077/6, 1077/2, 
1056 - trvalé  travní porosty, protíná pozemky p.č. 1055/1 (ostatní plocha) a 1036/3 (trvalý 
travní porost). Po hranici tohoto pozemku probíhá linie ochranného pásma ii. stupně až 
k hranici pozemku  p.č. 1006 (ostatní plocha). Tento pozemek linie ochranného pásma po 
jeho hranici obchází (pozemek č. 1006 leží uvnitř ochranného pásma) a následně se přimyká 
k pozemku komunikace Hradiště – Křižanovice -pozemek p.č. 1232 (ostatní plocha). 
Pozemek této komunikace kolmo přetne a po její straně pokračuje až k hrázi VD Křižanovice, 
kde hranice ochranného pásma II. stupně končí napojením na hranici ochranného pásma I. 
stupně při pravém zavázání koruny hráze.  
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Ochranné pásmo II. stupně je navrženo na 3 katastrálních územích – Křižanovice, 
Libkov a České Lhotice. Celkem je stanoveno na 181 pozemku s parcelním číslem podle 
katastru nemovitostí. Plocha území zaujímá výměru 101,8 ha s 63 vlastníky.     

Rozsah ochranného pásma II. stupně je zakreslen do katastrální mapy v měřítku 1.2000, 
vypracované v lednu 2014 Povodím Labe, státním podnikem.     
 

Návrh režimu ochranného pásma II. stupně: 
 
Zákazová opatření 
1. Zákaz budoucího umísťování objektů, určených pro výrobu, skladování, využívání a 

manipulaci se závadnými látkami (viz § 39 vodního zákona). K zajištění nutné lesní a  
zemědělské činnosti lze v tomto území umísťovat pouze pohotovostní zásoby.   

2. Na silnici Křižanovice – Hradiště a Křižanovice – Mezisvětí platí zákaz přepravy 
závadných látek, které mohou poškodit anebo ohrozit jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vodního zdroje – dopravní značka B 19 (zákaz vjezdu vozidel 
přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody).  

3. Na silnici Křižanovice- Hradiště platí zákaz vjezdu nákladních automobilů – dopravní 
značka B 4 (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 je 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 
(odbor ŽP Měst. Ú Chrudim).    

5. Ve smyslu článku 2 vyhlášky býv. ONV Chrudim č. 18 je zakázáno provádění 
novostaveb bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání a 
provádění nástaveb, přístaveb a stavebních úprav existujících staveb. Z uvedeného 
ustanovení se vyjímají nezbytné stavební úpravy, zajišťující likvidaci odpadních vod u 
stávajících objektů – chat. 

6. U stávajících objektů je zakázáno likvidovat odpadní vody způsobem, kterým by mohlo 
dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod (§ 38 vodního zákona).   

 
Ostatní opatření 
a) Po nabytí účinnosti změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice 

bude státním podnikem Povodí Labe, který je pověřen správou vodárenské nádrže, 
vyznačena hranice ochranného pásma na přístupech do území instalací informačních 
tabulí s nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz činností ohrožujících 
kvalitu vody“. Toto označení OP II. stupně bude doplněno normovaným piktogramem 
označujícím zdroj pitné vody.  

b) Veškerá stavební činnost v celém území ochranného pásma II. stupně bude prováděna 
v souladu s podmínkami, stanovenými vyhláškou ONV v Chrudimi č. 18 z roku 1987 o 
stavební uzávěře. 

c)  Veškeré zásahy na zemědělské půdě a lesních pozemcích musí probíhat se zvýšeným 
důrazem na zajištění protierozní prevence (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské půdy, ve znění 
pozdějších předpisů).  

d) Ke všem zařízením v  OP II. stupně vodárenské nádrže i ke všem činnostem, které 
mohou ovlivnit  vodní poměry, je nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu 
(Městský úřad Chrudim). 

 
Ochranné pásmo II. stupně – kontrolní režim: 
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Běžnou kontrolu dodržování platného režimu v rámci pravidelných obchůzek zajišťují 
pracovníci státního podniku Povodí Labe, kteří si podle potřeby zvou ke spolupráci 
pracovníky České inspekce životního prostředí, vodoprávního úřadu, Policie České 
republiky nebo bezpečnostních agentur. 

 
 
 

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 19729/2014 ze dne 11. 2. 2014 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  26. 2. 2014 stanovisko dotčeného 
orgánu, ve kterém souhlasí se stanovením změny rozsahu ochranného pásma II. stupně 
vodárenské nádrže Křižanovice, včetně jejich režimu, bez připomínek).  

 
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. 
 
 
Příloha: Přehledná situace návrhu ochranných pásem v měřítku 1:6000  
 
 
 
 Otisk úředního razítka 
 

       Ing. Josef Hejduk 
          vedoucí odboru 
                Ing. Jana Hroudová 
                        v zastoupení 

 
 
Obdrží: 
Obec  Křižanovice  
Obec České Lhotice  
Obec Libkov  
 
Na vědomí: 
MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí 
MěÚ Chrudim, stavební úřad 
MěÚ Nasavrky, stavební úřad  
AOPK, Správa CHKO Železné hory v Nasavrkách  
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

 
Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou 

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

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

 
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 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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