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Viz rozdělovník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů návrh opatření obecné povahy ve věci zrušení ochranného pásma vodního
zdroje pro farmu Lubná (studna).

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
„Zrušení ochranného pásma vodního zdroje pro farmu Lubná (studna)“
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „vodní zákon“), §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 173 správního řádu na podkladě návrhu ze
dne 16.08.2017 navrhovatele:
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., IČO 65278844, Trávník č.p. 123, 767 01 Kroměříž,
kterého zastupuje
PIKAZ Kroměříž spol. s r.o., Ing. Petr Štěpán, jednatel, IČO 60704926, Oskol č.p.
3183/41a, 767 01 Kroměříž
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
•

dle ustanovení § 30 odst. 1. a odst. 9. vodního zákona
ruší

I.

ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje pro farmu Lubná (studna)
– stávající oplocení kolem studny - zatravněné

II.

ochranné pásmo 2. stupně vnitřní vodního zdroje pro farmu Lubná (studna)
- má plochu 0,12 ha - pastvina
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ochranné pásmo 2. stupně vnější vodního zdroje pro farmu Lubná (studna)
- má plochu 2,14 ha - jedná se o 0,49 ha pastviny a 1,65 ha orné půdy,

která byla vyhlášena rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Okresního národního výboru v Kroměříži dne 14.12.1990 pod č.j.: Vod.235/1-1515/1990-Chý.
Odůvodnění:
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí vodoprávní úřad obdržel dne 13.3.2012 pod
č.j. 08/016259/2012 dle podacího deníku návrh firmy Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., IČO
65278844, Trávník č.p. 123, 767 01 Kroměříž, kterého zastupuje PIKAZ Kroměříž spol. s r.o.,
Ing. Petr Štěpán, jednatel, IČO 60704926, Oskol č.p. 3183/41a, 767 01 Kroměříž (dále jen
"navrhovatel") návrh na zrušení ochranného pásma vodního zdroje pro farmu Lubná (studna).
Ochranné pásmo vodního zdroje pro farmu Lubná – studna (1. stupně, 2.st. vnitřní a 2.st.vnější)
bylo vyhlášeno rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního
národního výboru v Kroměříži
dne 14.12.1990 pod č.j.: Vod.235/1-1515/1990-Chý pro
Zemědělské družstvo Kvasice z důvodu ochrany kvality podzemních vod čerpaných ze studny
pro farmu Lubná. Současně bylo v tomto rozhodnutí povoleno nakládání s vodami – odběr
podzemních vod z vlastní studny v trati Újezdíky za účelem zásobení zemědělských objektů na
farmě na dobu omezenou provozem farmy.
Jedná se o zrušení PHO ke studni, která původně zásobovala vodou živočišnou výrobu na
farmě Lubná. V současné době se podzemní voda neodebírá, odběrné zařízení a vodovod
k farmě je nefunkční a rozhodnutím Městského úřadu Kroměříž, vodoprávním úřadem ze dne
19.7.2017, pod č.j.: 08/231/2/039761/97/2017/Pro bylo povoleno odstranění stavby vodního díla
„vodohospodářské objekty v k.ú. Lubná , parc.č. 2889“.
Dle ustanovení § 30 odst. 1. a odst. 9 vodního zákona se ochranná pásma vyhlašují, mění a
ruší opatřením obecné povahy (§ 171 a násl. správního řádu).
Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení.
K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy „Zrušení ochranného pásma vodního
zdroje pro farmu Zástřizly“ může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením přímo dotčeny, jakož i vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u
Městského úřadu v Kroměříži, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu písemné
připomínky nebo námitky a to v souladu s § 172 odst. 4. a 5. správního řádu
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Do podkladů návrhu „Zrušení ochranného pásma vodního zdroje pro farmu Lubná“ je možno
nahlédnout na Městském úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, vodoprávním úřadu,
Husovo nám. 534, Kroměříž (budova B, 4. patro), v úřední dny, tj. pondělí a středa 7.30-12.00,
12.30-17.00 hodin).
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, vodoprávním úřadu žádá příslušný obecní
úřad o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty
pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět.
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Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., IDDS: redg5jp
sídlo: Trávník č.p. 123, 767 01 Kroměříž 1
PIKAZ Kroměříž spol. s r.o., IDDS: m73tbfv
sídlo: Oskol č.p. 3183/41a, 767 01 Kroměříž 1
Obec Lubná, IDDS: 23tavj9
sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž

- 1x k vyvěsit na úřední desku
Městský úřad Kroměříž, kancelář úřadu, oddělení organizace a řízení úřadu
sídlo: Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
1x k vyvěsit na úřední desku

