MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
odbor životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250
Naše č.j. : ŽP-6560/10 – 265/2010/Ku
spisová zn.: 231.2 skartační zn.: A/5
počet listů dokumentu: 1/10 počet příloh/listů: 1 (situace Skrovnice OP, M 1:2000)
vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz
V Rychnově nad Kněžnou

dne 5. května 2010

ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Vodní zdroj jímaný zářezy se studnami „U kaple“ a „U Hyláků“ v lokalitě
Hájek v k.ú. Polom u Potštejna :
I. stanovení změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny
„U Hyláků“
II. stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů – studny „U
Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú. Polom u Potštejna.
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :
1. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ostatním účastníkům doručeno formou veřejné vyhlášky
Účastníci řízení ve věci stanovení změny OP I. stupně vodního zdroje U Hyláků :
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb. :
Obec Polom
Vlastníci (správci) dotčených pozemků :
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
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Účastníci řízení ve věci stanovení OP II. stupně vodních zdrojů U Hyláků a U Kaple : :
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb. :
Obec Polom
Vlastníci (správci) dotčených pozemků :
František Kinský, Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Alena Pelinková, Polom – Hájek 58, 517 41 Lhoty u Potštejna
Kamil Čihák, Palackého 112, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Irena Máslová, Palackého 112, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Ing. Miroslav Zvěřina, Hroznová 699/13, 460 01 Liberec - Ruprechtice
Marcela Řeháková, Zavadilova 1722/40, 160 00 Praha 6 – Dejvice
František Schejbal, Zavadilova 1722/40, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Petr Schejbal, Pardubická 644, 565 01 Choceň
Josef Šalda, Polom č.p. 37, 517 41 Kostelec nad Orlicí
TOZAKO, spol. s.r.o., U Moravy 833, 735 14 Orlová - Lutyně
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 19, č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové ( zastoupeny Lesní správou
RK, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov n. Kn. )
Obec Polom
Karel Hudousek, Chlínky 15, Vrbice, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Jiří Hudousek, Krchleby 37, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Dotčené orgány:
1. Obecní úřad Polom (a vyhláška)
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán státní správy lesů

Výrok
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 104, § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších, žadateli

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO 48173398

I. stanovuje
podle ustanovení § 30, odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu ochranného pásma I.
stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“, stanoveného rozhodnutím bývalého Okresního
úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001, v kraji
Královéhradeckém, obci Polom, číslo hydrogeologického rajonu 427 – Vysokomýtská
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synklinála, v povodí vodního toku – Hájecký potok, č.h.p. 1-02-01-089, v k.ú. Polom U
Potštejna, a to jako souvislé území v rozsahu pozemkových parcel č. 436/2, st.p. č. 78 a část
pozemkové parcely (ZE) č. 524/1 v k.ú. Polom u Potštejna, dle měřičského náčrtu na
vyznačení ochranného pásma vodního zdroje, zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010,
společností GMD s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, vytyčovací náčrt ověřený úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Ladislavem Maškem, dne 27.4.2010 pod č.
64/2010.
1. podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle vyhl. č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů, omezení hospodářských činností, nezbytné
technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště ve
stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – studny „ U Hyláků“ v
následujícím rozsahu:
Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně studny „U Hyláků“.
•

do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám
vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj.
kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále osobám,
provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu vegetačního porostu či
povrchu terénu;

•

v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat
stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;

•

zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod
s vyjímkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;

•

v zatravněné ploše pásma bude tento upravován sečením a odklízením travní hmoty minimálně 2 x
ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace
travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve
smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění
pozdějších předpisů;

•

v zalesněné ploše ochranného pásma bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba
stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno
odstraňovat spadlé stromy nebo jejich části a větve do průměru nad 7 cm. Ve smyslu § 8 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, se les zahrnutý do OP I. stupně
stane lesem zvláštního určení.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Kaple“, stanovené rozhodnutím
bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne
9.7.2001, zůstává beze změny.
2. podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle vyhl. č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů, omezení hospodářských činností, nezbytné
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technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště ve
stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – studny „U kaple“ v
následujícím rozsahu:
Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně studny „U kaple“.
•

v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat
stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného
pásma;

•

zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;

•

v zatravněné ploše pásma bude tento upravován sečením a odklízením travní hmoty
minimálně 2 x 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná
pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených osobou
s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízená technická opatření ve stanovených ochranných pásech I. stupně vodních zdrojů
studny „U kaple“ a studny „ U Hyláků“ .
1)

Označení pásem bude provedeno tabulemi s nápisem :
„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“
Tabule budou instalovány u stanovených ochranných pásem tak, jak je vyznačeno
v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
2) Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ bude oploceno podél
hranice nově stanoveného rozsahu.
3) Bude zajištěno dostatečné zamezení přístupu nepovolaných osob k vodnímu zdroji
studny „U kaple“.
K provedení navržených technických opatření se stanovuje termín do 30.9.2010.

II. stanovuje
podle ustanovení § 30, odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ochranné pásmo II. stupně vodního
vodních zdrojů – studny „U Hyláků“ a studny „U kaple“, v kraji Královéhradeckém, obci
Polom, číslo hydrogeologického rajonu 427 – Vysokomýtská synklinála, v povodí vodního
toku – Hájecký potok, č.h.p. 1-02-01-089, v k.ú. Polom u Potštejna, a to jako souvislé území
o ploše cca 8,1 ha, navazující na ochranná pásma I. stupně obou zdrojů vody a zahrnující tyto
pozemky : st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 62, st. p. č. 81 a pozemky č.parc. 414/1,
497/1, 497/2, 499, 501/1, 502/1, 503, 504, 505/1, 506, 509/1, 516, 528, 530/3, 540, 542,
567/1, 567/2, část 620, část 492 a pozemky v zjednodušené evidenci (501/2), (428), (429),
(531), (532), (533), (524/1), kdy stanovené území II. ochranného pásma je vymezeno dle
grafického znázornění průběhu hranic ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje
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v situaci měřítka 1:2000 (příloha rozhodnutí) a dle měřičského náčrtu na vyznačení
ochranného pásma vodního zdroje, zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010, společností GMD
s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, vytyčovací náčrt ověřený úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Ladislavem Maškem, dne 27.4.2010 pod č. 64/2010.
Hranice OP II.stupně: ochranné pásmo II.stupně je situováno na pravé straně údolí
Hájnického potoku mezi Polomem a Malou Skrovnicí. Hranice je vedena v severní části po
lesní cestě podél chatové osady směrem k východu v délce asi 600 m až k rozcestí v
nadmořské výšce zhruba 445 m.n.m., kde se stáčí k jihozápadu. Po cca 300 m se kříží
s melioračním zářezem, pokračuje až k zástavbě osady Hájek, kterou obchází z jižní strany,
prochází krátce podél Hájnického potoku, a podél vodní nádrže, odkud se stáčí k místní
komunikaci a tu kopíruje asi 200 m až k prameništi „U Hyláků“, které z jihu obchází. Po
křížení s místní komunikací pokračuje severně 100 m k lesní cestě pod chatovou osadou.
1. podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle vyhl. č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů, omezení hospodářských činností, nezbytné
technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště ve
stanoveném ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje – studny „U Hyláků“ a studny
„U kaple“ v následujícím rozsahu :
Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně studny „U Hyláků“ a „U
kaple“.
•

jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m ( vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní
zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně
odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 500 m2 po dobu delší než 30 dnů, jsou možné
pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude
prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod.
Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území
Hájek o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;

•

výstavba nových objektů, zařízení a provozování činností, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k
zákonu č. 254/2001 Sb., je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v
oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti
nebo zdravotní nezávadnosti vod. Případné zemědělské stavby přitom musejí mít doprovodné
zabezpečení ve smyslu § 6 vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro
zemědělství. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele
jímacího území Hájek o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění.
Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude
zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod. Výstavbu naopak nelze realizovat v případě, že
záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby, skládek odpadů všech skupin,
polních skládek siláže a hnoje a objektů, ve kterých by bylo zacházeno ze zvlášť nebezpečnými
látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb (viz tabulka č. 4) v množství více než 1
kg/rok, v případě persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu
v množství více než 100 kg/rok.
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Tabulka č. 4 – Zvlášť nebezpečné látky jsou látky
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

•

používání ochranných prostředků v lesních porostech dotčených ochrannými pásmy II. stupně je
dáno aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu lesa, vydávaným Ministerstvem
zemědělství jednou za dva roky.

•

likvidace přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je možná
pouze výjimečně na základě kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie, v intencích § 38 odstavce 4 zákona č. 254/2001 Sb. za předpokladu, že zbytkové
znečištění bude splňovat bez výjimky tyto parametry:
Tab. 3 – Parametry zbytkového znečištění vzorků odpadních vod

vzorek typu A podle tabulky č. 1 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
CHSKCr
BSK5
NL
přípustné „p“ hodnoty
125 mg/l
30 mg/l
35 mg/l
Max. přípustné „m“ hodnoty
180 mg/l
60 mg/l
70 mg/l
•

zahrádkářské využití pozemků je možné bez omezení. Vlastník povolení k odběru vody zajistí po
jednání s vlastníky objektů, kde se produkují odpadní vody, kontrolu technického stavu objektů
sloužící ke zneškodnění odpadních vod a to nejdéle do jednoho roku po nabytí účinnosti
rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Zpráva o zjištěném stavu bude předána
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí. Podle tohoto posouzení, zajištěného
oprávněnou osobou (vlastnící povolení k odběru vody) nebo jí pověřenou osobou, bude
rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání objektu (úprava, sanace apod.).

Nařízená technická opatření ve stanoveném ochranném pásmu II. stupně .
Označení pásma bude provedeno tabulemi s nápisem :
„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“
Tabule budou instalovány po obvodu stanoveného ochranného pásma tak, jak je vyznačeno
v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
Termín k označení ochranných pásem se stanovuje do 30.9.2010.
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Za účelem ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště je stanovena kontrolní a
monitorovací činnosti a to v tomto rozsahu :
• v intervalu 1 x týdně provádět kontrolu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a
studen „ U Kaple“ a „U Hyláků“
• v intervalu 1 x 3 měsíce kontrolovat stav v ochranném pásmu vodního zdroje II.stupně

III. ruší
podle ustanovení § 30 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje studny „U Hyláků“, stanoveného rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad
Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
IČO 48173398.

Odůvodnění:
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí, požádala Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad, ve smyslu § 30 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, o
stanovení změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ a stanovení
ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů – studny „U Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú.
Polom.
Jedná se o vodní zdroje umístěné - studna „U Kaple“ na pozemku parc. č. 497/3 a studna
„U Hyláků“ na pozemku č.parc. 524/1 v k. ú. Polom u Potštejna, které jsou využívány pro
provozování veřejného vodovodu v majetku společnosti Vodovody a Kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., Jablonné n. Orl.. Ochranná pásma I. stupně uvedených vodních zdrojů byla
stanovena rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí
pod č.j.
ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001 bez časového omezení. Povolení k odběru
podzemních vod bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru ŽP pod č.j.
ŽP/1187/05-No ze dne 26.1.2007 a je stanoveno časové omezení platnosti do 31.12.2026.
I. Požadovaná změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“
navrhuje jeho zmenšení z původní plochy 4 060 m2 na 1 585 m2, kdy nové ochranné
pásmo je navrženo v rozsahu pozemkových parcel č. 436/2, st.p. č. 78 a část
pozemkové parcely (ZE) č. 524/1 v k.ú. Polom u Potštejna. Důvodem je využití tohoto
zdroje vody pouze jako zdroje doplňkového (posilujícího) pro zdroj – studnu „ U
Kaple“.
Stanovené ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Kaple“ zůstane
zachováno. Nachází se na pozemcích č. parc. 497/3, 505/2, 539 v k.ú. Polom u
Potštejna.
II. Navrhované ochranné pásmo II. stupně je souvislé území o ploše cca 8,1 ha,
navazující na ochranná pásma I. stupně obou zdrojů vody a zahrnuje tyto pozemky :
st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 62, st. p. č. 81 v k.ú. Polom u Potštejna a
pozemky č.parc. 414/1, 497/1, 497/2, 499, 501/1, 502/1, 503, 504, 505/1, 506, 509/1,
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516, 528, 530/3, 540, 542, 567/1, 567/2, část 620, část 492 a pozemky v zjednodušené
evidenci (501/2), (428), (429), (531), (532), (533), (524/1) v k.ú. Polom u Potštejna.
K žádosti byl doložen Realizační projekt ochranných pásem vodního zdroje, Jímaného zářezy
se studnami „U kaple“ a „U Hyláků“, v aktualizované verzi 2010, zpracovaný společností
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí, v březnu 2010, pod zak. č. 2009 1203 (zodpovědný řešitel podle
zák. č. 62/1988 RNDr. Svatopluk Šeda), který obsahuje mimo jiné i popis jímacích objektů,
charakteristiku přírodních poměrů hydrogeologického povodí, analýzu rizik ohrožení vodního
zdroje a návrh ochranných pásem I. a II. stupně, včetně návrhu omezení hospodářských
činností v ochranných pásmech, kontrolní a monitorovací činnost.
V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a odborný dokument
Realizačního projektu ochranných pásem vodního zdroje zpracovaný ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů., upřesnil okruh účastníků řízení a podle § 44 zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům
písemností ŽP- 8094/10 - 265/2010-Ku ze dne 22.3.2010 a stanovil ústní jednání na den
13.4.2010 s upozorněním, že případné námitky je nutno uplatnit při tomto jednání a na
později podané připomínky nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Za účastníky vedeného správního řízení vodoprávní úřad stanovil ve smyslu § 115 zák. č.
254/2001 Sb. (vodní zákon) žadatele – vlastníka a současně provozovatele vodních zdrojů,
obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů a
vlastníky pozemků zahrnutých do návrhu změny OP I.stupně a do návrhu na stanovení OP II.
stupně vodních zdrojů.
V rámci ústního jednání konaného dne 13.4.2010 na MěÚ Rychnov nad Kněžnou byli
přítomní seznámeni s návrhem změny OP I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ a
s návrhem OP II. stupně vodních zdrojů - studny „U Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú.
Polom u Potštejna.
Vodoprávní úřad za účasti zástupce Obce Polom – p. starosty Jakubce provedl dne 1.4.2010
místní šetření v dané lokalitě, kdy byl prohlédnut stav současných ochranných pásem vodních
zdrojů, hranice navrhovaných OP a charakter zahrnutých stavebních objektů.
V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že stávající zdroje vody nejsou oploceny, stavební
objekty jsou využívány převážně jako rekreační, nedochází zde k chovu zemědělských zvířat
ani k nakládání se závadnými látkami.
V rámci jednání byl prodiskutován i rozsah technických opatření pro navrhovaná OP I. a II.
stupně včetně provedení oplocení s tím, že žadatel zajistí jeho provedení v termínu do
30.9.2010. Ve stejném termínu bude zajištěno označení cedulemi navrženého OP I. a II.stupně
v bodech lomu dle předloženého zákresu v situaci M 1: 2000. Přítomní byli seznámeni dále i
s návrhem omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupňů, II.stupně a
s návrhem kontrolní a monitorovací činnosti za účelem ověřování účinnosti ochrany vodních
zdrojů prameniště. Zejména u navržených omezení hospodářských činností v ochranném
pásmu II. stupně byla projednána a dohodnuta jejich úprava.
S přítomnými vlastníky objektů bydlení v navrženém OP II. stupně byl projednán současný
stav likvidace odp. vod z jejich objektů. Dále bylo upřesněno, že před vydáním rozhodnutí
musí být zajištěno vydání souhlasu dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů, s vyhlášením ochranných pásem vodního zdroje na dotčených lesních
pozemcích v k.ú. Polom u Potštejna. Z ústního jednání konaného dne 13.4.2010 byl pořízen
písemný protokol . V závěru jednání bylo dohodnuto, že zástupce zpracovatele odborného
podkladu OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí, bude informovat vlastníka vodního zdroje o průběhu
jednání a v termínu do 30.4.2010 zajistí doplnění chybějících podkladů. V rámci správního
řízení bylo zjištěno, že současně probíhá převod některých objektů a pozemků umístěných
v II.ochranném pásmu vodních zdrojů ze současného vlastníka pana Františka Kinského,
bytem Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí na nového majitele – paní Alenu
Pelinkovou, bytem Polom – Hájek 58, 517 41 Lhoty u Potštejna. Nová majitelka byla
seznámena s vedeným řízením a zúčastnil se konaného ústního jednání. Z důvodu prováděné
změny vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a obtížnému doručování písemností
některým účastníkům řízení, je rozhodnutí vydáváno veřejnou vyhláškou.
Po doložení chybějících dokladů – Souhlas s využitím území na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa vydaný MěÚ Rychnov n. Kn., odborem ŽP, pod č.j. ŽP-12266/10-39/2010/Šť ze
dne 29.4.2010, měřičského náčrtu na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje,
zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010, společností GMD s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad
Orlicí, může být vydáno požadované rozhodnutí o výše uvedeném projednaném rozsahu a
podmínek.
Rozhodnutí je ve smyslu § 25 správního řádu č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších
předpisů, doručeno účastníkům řízení (kromě žadatele) veřejnou vyhláškou, která bude
vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obce, v jejímž územním obvodě jsou zájmy
účastníků dotčeny, tzn. na OÚ Polom a na úřední desce povolujícího vodoprávního úřadu tj.
na MěÚ Rychnov nad Kněžnou.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci
Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu 4 kusů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dita Kunertová
samostatný odborný referent
odboru životního prostředí

Vypraveno dne :
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Rozdělovník:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ostatním účastníkům doručeno formou veřejné vyhlášky
Dotčené orgány:
Obecní úřad Polom (a vyhláška)
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán státní správy lesů
Na vědomí:
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Vamberk, stavební úřad
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou (do 30 dnů od nabytí právní moci)

Vyvěšeno: 7.5.2010

Sejmuto:

Razítko, podpis:
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