Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Ochranné pásmo vodního zdroje

Žádost o informace:
a) „Kolik bylo za trvání vyhlášky zdejšího vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne
16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č, platného ve znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006 pro dotčenou
oblast vydáno celkem výjimek ohledně vjezdu a z jakých důvodů a za dodržení jakých podmínek,
nevztahujeme na rok 2017,
b) kolik bylo za trvání vyhlášky zdejšího vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne
16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č, platného ve znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006 pro dotčenou
oblast vydáno celkem výjimek ohledně stavebních povolení či dodatečných stavebních povolení a
z jakých důvodů a za dodržení jakých konkrétních podmínek,
c) zda jsou soukromí zemědělci obhospodařující ornou půdu v dotčené oblasti podle vyhlášky zdejšího
vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č, platného ve
znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006 limitováni 5-ti vjezdy na ornou půdu, kterou obhospodařují, zda
si žádali o výjimku a zda jim byla výjimka udělena, zda jsou vjezdy na ornou obhospodařovanou půdu
kontrolovány,
e) zda jsou dány konkrétní limity používání pesticidů v dotčené oblasti podle vyhlášky zdejšího
vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č, platného ve
znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006, zda jsou tyto limity kontrolovány, zda je kontrolováno, že
v uvedené oblasti nedochází k užívání pesticidů,
f) zda zdejší úřad povolil v dotčené oblasti podle vyhlášky zdejšího vodoprávního úřadu o změně
ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č, platného ve znění rozhodnutí o odvolání
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68315/2016 ze
dne 8.11.2006, chov včelstev, případně za jakých podmínek, pokud nepovolil z jakého důvodu,
g) jakým způsobem postupoval a postupuje zdejší úřad ke stavbám, které jsou na rybářském poloostrově,
kolik je jich povoleno, kdy byly povoleny a za jakých podmínek“.

Odpověď:
Ad a):
K vjezdu motorových vozidel a ke vstupu osob do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Ostrožská
Nová Ves vydával zdejší vodoprávní úřad v uplynulých letech každoročně rozhodnutím několik výjimek ze
zákazu vstupu a vjezdu, podle ust. § 30 odst. 7 vodního zákona č. 254/2001 Sb. V roce 2014 byla vydána
3 rozhodnutí o výjimce (za účelem provádění hydrogeologického průzkumu, monitoringu jakosti vody ve
vodárenském jezeře a pro výkon činnosti rybářské stráže. V roce 2015 byla vydána 4 rozhodnutí o
výjimce (za účelem provádění hydrogeologického průzkumu, monitoringu jakosti vody ve vodárenském
jezeře a pro výkon činnosti rybářské stráže a rybářského práva). V roce 2016 byla vydána 4 rozhodnutí o
udělení výjimky (za účelem udržování trvalých travních porostů a k HG průzkumu). V letech 2006 – 2013
nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I.
stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Podotýkáme, že možnost vodoprávního úřadu udělovat
výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje podle ust. § 30 odst. 7
vodního zákona, je dána vodním zákonem až od data 01.08.2010, na základě novely vodního zákona,
provedené zákonem č. 150/2010 Sb. Výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu byly vždy časově omezeny a
v rozhodnutích byly vždy stanoveny podmínky k ochraně vod. Podrobnosti lze zjistit na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html ,
kde jsou příslušná rozhodnutí o výjimkách veřejně přístupná. Jde tedy o zveřejněné informace ve smyslu
ust. § 3 odst. 5 a ust. § 6 zákona č. 106/1999 Sb.
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Pokud jde o vjezdy motorovými vozidly do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová
Ves, rozhodnutí zdejšího vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP
22473/2006/Č, platné ve znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006, stanoví: …„je zakázáno vjíždět
motorovými vozidly, mimo vozidel s povolením vydaným správcem vodního zdroje ve spolupráci s dalšími
dotčenými subjekty“…
Pro případ, že budete žádat informace o vydaných povoleních k vjezdům motorovými vozidly do
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, je třeba se obrátit na správce vodního
zdroje, jímž je společnost Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uherské Hradiště, jehož činností tyto
informace vznikly (bez použití veřejných prostředků), neboť zdejší úřad tyto informace nemá.
Ad b):
Zdejší vodoprávní úřad vydal podle ust. § 17 vodního zákona v roce 2016 souhlas ke dvěma stavbám
v ochranném pásmu II. stupně Ostrožská Nová Ves (a to Obci Ostrožská Nová Ves ke stavbě chodníku ke
koupališti a společnosti DOBET s.r.o. k úpravě technologické jímky). Podrobnosti o vydaných souhlasech
podle § 17 vodního zákona lze opět zjistit na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralniregistr-vodopravni-evidence.html , kde jsou příslušné dokumenty veřejně přístupné. Informace o vydaných
stavebních povoleních a o vydaných dodatečných stavebních povoleních může poskytnout stavební úřad,
který je vydal.

Ad c):
Uživatelé zemědělských pozemků, kteří zemědělsky obhospodařují zemědělskou půdu na území
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, nejsou rozhodnutím zdejšího
vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP 22473/2006/Č limitováni 5-ti
vjezdy. Povolení k vjezdům motorovými vozidly za účelem obhospodařování zemědělských pozemků
vydává společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště. Oprávněnost vjezdů motorových
vozidel do ochranného pásma kontroluje zejména Policie ČR, dále pak i rybářská stráž, pracovníci správce
vodního zdroje a namátkové též pracovníci zdejšího vodoprávního úřadu.

Ad e):
Rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu o změně ochranného pásma ze dne 16.6.2006, č.j.: ŽP
22473/2006/Č, platného ve znění rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68315/2016 ze dne 8.11.2006, nejsou dány konkrétní limity používání
pesticidů. Uživatelé zemědělských pozemků jsou povinni dodržovat zásady správné zemědělské praxe, a
přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin používat v souladu s aktuálním seznamem vydávaným
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle platného znění zákona č. 326/2004 Sb. o
rostlinolékařské péči, pro použití v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 49 – 52b cit. zákona).
Rostlinolékařský dozor, zahrnující i kontrolu povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto
zákonem, vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústavem zemědělský.
Ad f):
Vodoprávní úřad nemá zákonné oprávnění k povolování chovu včelstev.
Ad g):
Zdejší vodoprávní úřad v současné době vede řízení o stanovení změny ochranného pásma vodního
zdroje Ostrožská Nová Ves. Zastává názor, že o osudu dříve povolených staveb na rybářském poloostrově
(povolených jako „rybářské boudy“ počátkem 70. let minulého století Místním národním výborem Ostrožská
Nová Ves, údajně v počtu přes 40), by mělo být rozhodnuto až poté, kdy bude zrušen dobývací prostor pro
těžbu štěrkopísku společnosti DOBET s.r.o., kdy bude platně stanovena změna ochranného pásma
vodního zdroje a kdy v návaznosti na to budou změněny územní plány Ostrožská Nová Ves a Uherský
Ostroh. Proto zdejší vodoprávní úřad nesouhlasí s „kolaudací“ staveb na rybářském poloostrově ze strany
stavebního úřadu Uherský Ostroh. Přesto je v současné době již „zkolaudováno“ cca 11 staveb. V loňském
roce zdejší úřad uplatnil podněty k přezkumu „kolaudačních“ rozhodnutí u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Pokud je nám známo, v podmínkách stavebních povolení MNV pro „rybářské boudy“ bylo omezení
2
zastavěné plochy na 30 m , výšky na 3,5 m nad okolní terén, přičemž mělo jít o stavby provizorní.
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