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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor lesního a vodního hospodářství 

a zemědělství 
Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Komenského 1786, 591 01 Ţďár nad Sázavou 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen 
„OLVHZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. v) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 115a 
vodního zákona a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) včetně 
odůvodnění ve věci změny stávajících ochranných pásem vodárenské nádrţe Vír – zrušení 
stávajících a stanovení nových ochranných pásem vodárenské nádrţe Vír. Návrh podal dne 
28. 12. 2011 správce vodárenské nádrţe Vír a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., 
Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen „Povodí Moravy“ nebo „ţadatel“).  

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ určuje v souladu s § 115a vodního zákona a § 172 odst. 3 
správního řádu, ţe se bude konat veřejné projednání návrhu OOP ve výše uvedené věci a za 
tímto účelem stanovuje, ţe se ústní veřejné jednání bude konat dne 9. 5. 2013 v 9.30 hod. ve 
velké zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 1. patro, 
dveře č. 1. 11. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ vyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu 
vlastníky nemovitostí, jejichţ práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu OOP podávaly 
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu (vodoprávnímu úřadu) ve lhůtě 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění. Upozorňuje se, ţe zmeškání úkonu nelze prominout. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ rovněţ vyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 4 
správního řádu dotčené osoby (kdokoli, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP 
přímo dotčeny), aby k návrhu OOP podávaly písemné připomínky nejpozději do dne ústního 
veřejného jednání nebo na veřejném projednání ústní připomínky.  

Do podkladů, které má Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ k dispozici, je moţno nahlédnout 
přede dnem ústního jednání na detašovaném pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
OLVHZ ve Ţďáře nad Sázavou, které je umístěno v budově bývalého okresního úřadu (budova 
II, 3. patro, dveře č. 351), Komenského 1786 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin, 
jiný den po telefonické dohodě (tel.: 564 602 593) nebo v sídle krajského úřadu, OLVHZ, 
Ţiţkova 57 v Jihlavě (paní Iva Olšanová) nejlépe po telefonické dohodě (tel.: 564 602 266). 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 

 KUJI 17857/2013 
OLVHZ 169/2012 St–28 
KUJIP007EJNL 
 

Ing. Radka Straková/564602593 
Iva Olšanová/564602266 

21. 3. 2013  

 
 
Dle rozdělovníku  
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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: 

Stanovení nových ochranných pásem vodárenské nádrže Vír, nacházející se na 
významném vodním toku Svratka v říčním km 114,90, číslo hydrologického pořadí 4-15-
01-037 (dále jen „OP VN Vír“) a zrušení stávajících OP VN Vír 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. 
d) a § 107 odst. 1 písm. v) vodního zákona na základě návrhu správce VN Vír a správce povodí, 
tj. Povodí Moravy, podaného dne 28. 12. 2011 

I. STANOVUJE 

podle § 30 odst. 1 a § 115a vodního zákona a ve smyslu ustanovení čl. II zákona 
č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů – přechodná ustanovení bod 2 vodního zákona a § 67 
správního řádu OP VN Vír.  

Podle návrhu se jedná o změnu stávajících pásem hygienické ochrany (dále jen „PHO“) a zásad 
hospodaření, která byla projednána a vyhlášena odborem vodního hospodářství a energetiky 
Jihomoravského krajského národního výboru Brno rozhodnutím č. j. Vod-1389/61-405-Vb. ze 
dne 15. 5. 1961, odborem vodního hospodářství, energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví 
Okresního národního výboru ve Ţďáře nad Sázavou rozhodnutím č. j. Vod. 5674-716/64 ze dne 
1. 6. 1964, odborem vodního hospodářství a energetiky Okresního národního výboru Ţďár nad 
Sázavou rozhodnutím ze dne 1. 6. 1969 pod čj.: Vod. 5674-716/67. V roce 1986 bylo po 
provedené revizi (změně) PHO vydáno rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru, 
odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 26. 11. 1986, č. j. Vod.3275/1986-
233/1-Ho, které bylo změněno a potvrzeno rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního 
hospodářství České republiky ze dne 29. 2. 1988 č. j. 29900/1624/OSS/87.  

Ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních předpisů se povaţují za ochranná 
pásma stanovená podle § 30 odst. 1 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního ochranného pásma 
stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné ochranné pásmo nově stanovit 
postupem podle § 30 odst. 1 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Poţadovaná změna spočívá tedy ve zrušení uvedených rozhodnutí o stanovení 
ochranných pásem (PHO) a stanovení nových OP VN Vír a to podle předloţeného návrhu 
Povodí Moravy následovně: 
 
A. Ochranné pásmo prvního stupně (dále jen „OP I“) 

OP I je navrţeno k přímé ochraně vlastního vodního zdroje tj. VN Vír. Je tvořeno především 
úrovní hladiny maximálního vzdutí v nádrţi a dále navazujícími sousedícími pozemky na pravém 
i levém břehu. Na pravém břehu vede hranice OP I od hráze proti vodě (proti toku řeky Svratky) 
po pravém okraji účelové lesní komunikace (přehradní) aţ do Dalečína k silničnímu mostu 
u ČOV. Zde přechází před mostem na levý břeh. Na levém břehu vede hranice OP I kolem 
náspu ČOV Dalečín, pokračuje aţ k patě silnice Dalečín – Hluboké (komunikace III/35728, 
silniční km 0,200 ve směru staničení), po té prochází kolem pozemků zahrad k účelové 
komunikaci podél stávající zástavby obce, kde přechází na levou stranu stávající účelové 
komunikace, aţ k prostoru bývalého rekreačního střediska Vírovka. Pak vede v patě svahu po 
hranici lesních porostů v úrovni hladiny maximálního vzdutí (hranice je vedena okrajem lesních 
porostů) a na této úrovni pokračuje aţ k ústí potoka od obce Veselí. Zde je vedena cca 370 m 
po pravé straně lesní cesty aţ k soutoku Veselského potoka a místního drobného vodního toku, 
odtud se krajem vzrostlého porostu vrací zpět k vodárenské nádrţi na úroveň hladiny 
maximálního vzdutí. Odtud je hranice vedena k lokalitě zvané „U Borovice“ a dále 500 m aţ 
k hranici katastrů Dalečín – Hluboké u Dalečína, kde se hranice vzdálí cca 120 m od nádrţe 
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a v přibliţně této vzdálenosti pokračuje po levé hranici lesa v majetku obcí aţ k potoku od obce 
Hluboké. Dále pokračuje ve vzdálenosti cca 50 m od nádrţe po hranici lesních pozemků ke 
komunikaci III/38815 Hluboké – Vír, silniční km 5,400 ve směru staničení, kde je hranice OP I 
vedena pravým okrajem komunikace III/38815 Hluboké – Vír (katastrální území Korouhvice, 
Chlum, Vír) aţ silniční km 2,000 ve směru staničení k přehradní hrázi a uzavírá prostor OP I po 
návodní straně koruny hráze. Do OP I je zahrnuta i část vodního díla nad vtokovým objektem na 
hrázi. 

OP I je navrženo v katastrálních územích Karasín, Vítochov, Písečné, Dalečín, Hluboké 
u Dalečína, Korouhvice, Chlum a Vír na následujících pozemcích p. č.: 

Katastrální území Karasín 

303, 321/53, 321/52, 321/51, 321/49, 321/48, 321/47, 321/50, 545/2, 577/17, 542/2, 549 a 548/2 

Katastrální území Vítochov 

500/2, 502, 506 a 512/7 

Katastrální území Písečné 

513/2, 513/3, 513/7, 607, 608, 513/9, 606 

Katastrální území Dalečín 

1020/1č, *1020/1 EN, *775/1, *775/3, *775/4, *775/7, *775/11, *684/1, *947, *687/6, *687/4, 
*687/3, *687/2, *687/12, *686/9, 697, 694/2, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/14, 684/15, 676, 
687/6, *687/6, *687/4, 687/13, *687/6, *687/12, *691/2, 687/14, 687/15, *687/2, *687/1, 947/1, 
1020/7, *687/4, *687/3, *687/2, 1020/9, 709/3, 709/5, 709/6, 709/7, 709/8, 709/11, 709/12, 
945/1č, *709/1, *770, *774/2, *945/1, 945/3, 1049, 1046/2, 1050/1, 1050/2, 1050/3, *3/1, *12 st., 
1051, 1048, 1047, 1040, 1038/1, 1038/2, 1039, 1046/1č, 1041, 1052/2, 1053, 1042č, 1029/1č, 
1027, 1026/1, 1026/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1036, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1034, 1033, 1032  

Katastrální území Hluboké u Dalečína 

557, 546/1, 541/6, 541/5, 541/3, 541/2, 541/1, 542, 543, 545, 546/5, 486, 488/3, 488/6, 479, 
*479, *488/2, 481/2, 481/1, 468, 469, 467/2, 467/1, 585č 

Katastrální území Korouhvice 

352č, 221, 222, 223/2, 224/3, 224/9, 224/8, 224/7, 226/2, 237, 238/2, 243/12, 243/12, 243/11, 
243/10, 243/9, 243/8, 243/7, 243/35, 243/34, 243/33, 243/32, 243/31, 243/30, 247/3, 247/2, 
247/2, 247/1, 250/6, 250/5, 250/4, 250/4, 250/3, 250/2, 276/2, 276/2, 278/3, 278/3, 278/7, 278/6, 
278/13, 278/12, 278/11, 278/29, 278/29, 278/34, 278/33, 281/1, 281/2, 281/26, 281/25, 281/24, 
281/23, 281/22, 281/21, 281/20, 281/19, 281/18, 281/10, 281/9, 281/8, 281/6, 281/6, 281/5, 
281/5, 281/11, 337/5, 337/11, 337/10, 337/9, 337/8, 337/8, 337/14, 337/14, 337/13, 340/4, 
278/8č, 337/4č, 337/12č, 278/27č, 271/2č, 273/3, 273/1, 271/4č, 279/2č, 272/2, 270/1č, 271/1č, 
268č, 267, 337/16, 262/7č, 269č, 262/3č, 261/1č, 338/4č, 188č, 189č, 190č, 339/2č, 339/1č, 
191/1č, 153č 

Katastrální území Chlum 

317/2, 318/16, 316/5, 318/8, 318/1, 321/13, 368/2, 323/4 

Katastrální území Vír 

10/1č, 49/5, 49/36, 49/47, 10/3, 49/43č, 49/44č, *189/1, *193, *194, *195, *197, *199, 250st., 
424st.č, 387st. 

Vysvětlivky:  

bez označení – parcely podle KN (katastr nemovitostí), * - parcely podle PK (pozemkový 
katastr), č – část parcely, st. – pozemek stavební 
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B. Ochranné pásmo druhého stupně (dále jen „OP II“) 

OP II je navrţeno jako soubor samostatných území, tj. zón s různým způsobem ochrany: 
 
1. OP II - Zóna zátopy (Z1 – Z2) 

Zóny zátopy jsou navrţeny k přímé ochraně vlastního vodního zdroje. Jde o prostor, který byl 
oddělen od vlastní nádrţe vybudováním dopravní komunikace III/38815 Vír – Hluboké, silniční 
km 3,600 aţ 3,700 ve směru staničení a silniční km 4,500 aţ 4,700 ve směru staničení. Účelem 
zón Z1 a Z2 je omezení rizika přímého ohroţení a znečištění povrchových vod v zátopě VN Vír. 
Vzhledem k tomu, ţe povrchová voda zátok přímo koresponduje s vodou ve VN Vír, můţe dojít 
k průniku případného znečištění do vlastní vodárenské nádrţe. V závislosti na výšce hladiny obě 
zátoky mohou být trvale nebo dočasně součástí VN Vír, ale z důvodu oddělení těchto vodních 
ploch stávající komunikací III/38815 nejsou zařazeny do OP I. 

Zóna zátopy Z1 se nachází vlevo od silnice vedoucí k obci Chlum u křiţovatky silnic III/38815, 
silniční km 3,600 aţ 3,700 ve směru staničení a III/38819. Z1 je navrţena na následujících 
pozemcích p.č.: 

Katastrální území Vír 

10/1č 

Katastrální území Chlum 

317/6 

Zóna zátopy Z2 se nachází v blízkosti obce Korouhvice. Jde o prostor, který byl oddělen od 
nádrţe vybudováním dopravní komunikace III/38815 Vír – Hluboké, silniční km 4,500 aţ 4,700 
ve směru staničení a je spojen 2 propustky s VN Vír. Z2 je navrţena na následujících pozemcích 
p.č.: 

Katastrální území Chlum 

317/7 

Katastrální území Korouhvice 

352č 
 
2. OP II - Zóna bezprostřední ochrany (ZBO) 

Zóna bezprostřední ochrany přímo navazuje na zónu zátopy Z2 a je navrţena pro zabránění 
působení moţných nepříznivých vlivů na zátopu VN Vír, protoţe tato zóna za zvýšeného objemu 
vody můţe být trvale nebo dočasně součástí VN Vír I. Jde o území v bezprostřední blízkosti 
dvou zátok, které jsou za silnicí III/38815 Vír – Hluboké přímo spojené s vodárenskou nádrţí 
2 propustky. ZBO je navrţena na následujících pozemcích p.č.: 

Katastrální území Chlum 

370č, 350/2, 350/1, 349, 344, 387, *349, *350, *384, *344, 384, 340/1, *340, *342, *341, 340/2, 
328/1, 323/3, 366/2 

Katastrální území Korouhvice 

154/4, 117/3, 117/2, 117/1, 142/2, 342/3, 360, 120/1, 120/6, 120/5, 120/4, 121/5, 121/4, 121/3, 
113/2, 113/8, 113/7, 123/2, 123/1, 124, 125/2, 125/1, 128/1, 355/1č, 355/3, 355/2, 89/44, 89/43, 
89/10, 89/34, *89/10, *89/28, *87/1, 89/42, 89/28, 89/47, 114, 113/1, 87/3, 87/2, 87/1, 343/2, 
347/2, 86/1, 86/2, 348/1, 85/2, 8, 5, 9/1, 11/2, 350/6, 4/3, 10/2, 359/3, 359/4, 359/2, 10/1, 4/2, 
4/1, 359/1, *350/1, *9, *11/2, *11/1, *350/3, *2/2, *13, *8, *12, *85/2, *85/1, *348/3, 9/2, 350/1, 
11/1, 3/3, 3/2, 350/2, 350/3, 12, *12, *350/3, *85/2, *85/1, 85/3, 361/1, 348/3, 86/4, 84/3, 84/4, 
350/5, 350/4, 84/1, 84/2, 20/12, *84/2, *20/3, 20/3, 83, 82/3, 89/37, 89/8, *89/5, *89/8, 89/19, 90, 
89/9, 348/6, 82/5, 89/25, 86/3, 348/5, 82/4, 89/15, *89/25, *89/15, *82/1, *89/14, 89/16, 88/1, 
347/1, 113/5, 126, *126, *128/2, 122/5, 122/3, 118, 354/2č, 3/1, 122/4, 121/2, 342/2, 120/3, 
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115/1, 150/7, 150/8, 150/17, 150/1, *150/1, *154/2, 150/18, 191/1č, 150/19, *341, *152, 152/1č, 
341/2č, 154/3č, 154/2, 149/1, 149/5, 149/4 
 
3. OP II – zóna dopravní (ZD) 

Dopravní zóna je navrţená pro zajištění takového provozování veřejné komunikace, které bude 
minimalizovat všechny nepříznivé vlivy na vodní zdroj. Je navrţena jedna dopravní zóna, kterou 
tvoří část silnice III/38815 Vír – Hluboké, silniční km 2,000 aţ 4,800 ve směru staničení (úsek 
hráz – Korouhvická zátoka). Zóna dopravní - silnice III/38815 Vír - Hluboké se nachází na levém 
břehu VN Vír I. Část komunikace je vedena po vlastním tělese hráze, zbývající úsek k obci 
Korouhvice je situován v bezprostřední blízkosti nádrţe. V celém úseku rekonstruované 
komunikace bylo obnoveno osazení dopravních značek a informativních tabulí. ZD je navrţena 
na následujících pozemcích p.č.: 

Katastrální území Karasín 

115 st. č, 114 st. č 

Katastrální území Vír 

424 st, č, 49/11, 49/35, 49/34, 49/33, 49/32, 111/1č, 49/42č, 49/43č, 10/1č, 49/44č, *189/1, *193, 
*195, *197, *199, *198, 195/1č, 199č, 198/3č, 49/46č 

Katastrální území Chlum 

317/5, 318/12, 318/13, 318/14, 318/15, 318/17,318/18 

Katastrální území Korouhvice 

352č, 154/3č, 341/2č, 152/1č, 153č, 191/1č, 278/30č, 278/8č, 337/4č, 337/12č, 278/5č, 337/15č, 
337/3č, 278/28č, 278/27č, 271/5č, 271/4č, 271/3, 271/2č, 271/1č, 279/2č, 337/7, 337/6č, 262/9č, 
262/8č, 262/7č, 262/4, 278/2č, 278/24, 268č, 269č, 260/2, 261/2č, 261/1č, 262/3č, 338/4č, 188č, 
189č, 260/1č, 338/5č, 270/1č, 259/1č, 209/1č, 210/3č, 339/2č, 339/1č, 207/2č, 190č 
 
4. OP II – zóna lesní cesta (ZLC) 

Zóna lesní cesta (ZLC) je navrţena na účelové lesní cestě, zvané téţ Přehradní nebo 
Pravobřeţní. ZLC navazuje na OP I na pravém břehu VN Vír. Vlastníkem a provozovatelem této 
účelové lesní cesty je LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o. Součástí ZLC je také manipulační 
plocha, která je součástí vodního díla a je v uţívání Povodí Moravy. ZLC je navrţena na 
následujících pozemcích p.č.: 

Katastrální území Karasín 

577/14, 577/11, 577/1, 577/16, 577/8, 577/7, 577/6, 577/5, 577/4, 577/3, 577/2, 577/15, 577/13, 
577/12, 577/9, 577/10, 114 st. č 

Katastrální území Vítochov 

512/1, 512/6, 512/5, 512/4, 512/3, 512/2 

Katastrální území Písečné 

629/2, 629/4, 629/1, 629/3 

Katastrální území Dalečín 

1015/2, *1015/2 EN, *684/14, *684/5, *684/4, *686/9, *686/14, *687/7, *687/6, *687/12, *691/3, 
*692, *947, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1063/10, 1063/11, 
1063/12, 1063/13 
 
5. OP II - Zemědělské zóny (ZZ1 – ZZ17) 

Zemědělské zóny nacházející se v povodí VN Vír byly navrţeny na základě diferenciace 
zemědělské půdy, sklonitosti terénu, hloubky ornice a propustnosti půdy (ukazatelé BPEJ). 
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Důraz byl kladen na vytipované pozemky při zjišťování drah soustředěného odtoku sráţkových 
(povrchových) vod. ZZ jsou navrţeny na následujících pozemcích p. č.: 

5.1 ZZ1 

Katastrální území Karasín 

196/1, 196/7, *196/1, *199/1, *199/3, *199/2, *517, *201/1, 218/2, *218/5, *218/2, *519, *213/1, 
214 

5.2 ZZ2 

Katastrální území Karasín 

184/2, *177/3, *177/2, *174, *184/2, *189/2, *189/1, *186 

5.3 ZZ3 

Katastrální území Vítochov 

197, 202, *204/2, *203, *202, *200, *216/3, *216/2, *216/1, *227/3, *198, *199, *470, 160/14, 
*184/1, *183, *181/2, *180/6, *180/5, *180/4, *180/3, *186/1, *184/2, *178, 116/2, 160/10, 160/12 

5.4 ZZ4 

Katastrální území Vítochov 

137/1, *137, *141, 137/2, *138/3, *137, *142, *141, 143 

Katastrální území Písečné 
50, 51, *51, *52, *60/3, *60/1, 69/1, *61, *69, *70, *71, *72, *73, *574/1, *74/1, *74/2, *75, *76 

5.5 ZZ5 

Katastrální území Vítochov 

450/1, *452, *450, *448/3, *448/1, *430/2, *430/1, *427, *426, *425, *410, *411, *478, *413, *409, 
*369, *365, *364, *380/6, *380/5, *380/3, *380/2, *380/1, *379, *378, *377, *374, *373, *370, 
*403, *402, 371 

5.6 ZZ6 

Katastrální území Písečné 

388/2, 388/3, 388/1, *386, *390, *420/2, *396/2, *404/3, *392/2, *391/1, *367/1, *368, *389, *369, 
385/1, 422, *435/1, *422, 388/5, 388/4, 382 

Katastrální území Dalečín 

458/18, 458/9, 456, 460/1, *460/3, *460/2, *460/1, *459, *461, *522, *521, *519/2, *519/1, 
*518/2, *518/1, *523, *526, *525, *567/2, *567/1, *566/2, *566/1, *560, *568, *570, *571, *572/1, 
569, 524 

5.7 ZZ7 

Katastrální území Dalečín 

634, 633/2, 631/2 

5.8 ZZ8 

Katastrální území Dalečín 

684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 684/9, 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/16, 684/17, 685, 687/8, 
*687/11, *687/10, *687/9, *687/8, *687/7, *687/6, 686/18, 686/19, 686/20, 686/14, 686/11, 675/3, 
675/2, 675/1 
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5.9 ZZ9 

Katastrální území Ubušín 

144/1, *186, *185, *193, *184, *182, *181/3, *181/2, *181/1, *194, *179, *180, *178, *177, *176, 
*175, *170/1, *170/2, *144, *157, *143, *142, *141, *139, *135, *116, *114, *113/1, *113/3, 
*134/1, *659, *117, *132, *134/3, *129, *123, *88/1, *87, *86, *644/2, *641, *643, 133, 88/2 

Katastrální území Trhonice 

173, 174, *174, *175, 179/1, *176, *177, *178, *186, *179 

5.10 ZZ10 

Katastrální území Ubušínek 

135, 136, 143/2, 166/1, *161/1, *161/2, *162, *163, *159/2, *164, *166/1, *166/2, *166/3, *166/4, 
166/3, *166/3 

5.11 ZZ11 

Katastrální území Veselí u Dalečína 

422/3, 431/2, 431/1, *431, *452, 434, *434, *449, *450, *451, *452, *453, *444, *454, *455, *442, 
*66, 456, 45/1, *52, *51, *50, *49, *48, *47, *46, *45, *44/2, *44/1, *43/2, *43/1, 41/2, 422/7, 
422/2, 422/1, 422/5 

5.12 ZZ12 

Katastrální území Hluboké u Dalečína 

461/5, 461/1, *461/1, *461/4, *448, *451, *450, 450/3, 449, 53, 54, 58/1, 58/2, 61/1, *61/1, *62/1, 
*61/5, *61/4, *61/3, *61/2, *61/6, *60, *59, 66/7, *66/3, *66/2, *63, *64/2, *64/1, *65/2, *65/1, 452, 
454, 62/3, 455, 456, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 68/5, 68/4 

5.13 ZZ13 

Katastrální území Hluboké u Dalečína 

206/3, *206/3, *215, *211, *214, *213, *212, 163/1, *163, 158/1 

Katastrální území Polom u Sulkovce 

573/1, 572, 566/2, *568/1, *568/2, *568/3, *566/8, *566/5, *566/1, *566/2 

5.14 ZZ14 

Katastrální území Polom u Sulkovce 

365, 364/10, *389/3, *371, *364/1, 366/1, 366/2, 368, 367, 313, 315, 263, 262, *262, *259, *264, 
*265, *267, *310, *316/1, *316/5, *316/3 

5. 15 ZZ15 

Katastrální území Korouhvice 

229/3, 229/2, 229/1, 229/6, 229/5, 229/16, 229/15, 229/14, 229/13, 228/2, 228/1, 230/2, 230/1, 
246/3, 231/2, 231/1, *246, *231/1,207/1, 210/1, 278/5, 278/23, 278/21, 278/19, 243/27, 243/26, 
243/21, *278/5, *243/14, 243/28, 243/19, *278/4, *243/14, 243/18, 243/24, 243/23, 243/22, 252, 
278/4, 257, 278/25, 258, *258, *210/1, 243/1, *243/13, *243/1, *278/4, *338, *231/1, *214, 
*213/2, *213/1, *212, *210/3, *210/2, *210/1, *340/1, 215, *231/1, *215, *246, 275/2, 193/16, 
193/2, *193/3, *193/2, *193/1, *193/10, 206/1, 206/3, 206/2, 192/3, 192/2, 192/1, 152/2, 191/2, 
193/1, 150/3, *150/5, *150/4, *150/3, 151/3, 151/2, 150/2, *150/2, *150/1, *150/6, 151/1 
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5. 16 ZZ16 

Katastrální území Chlum 

321/1, *321/1, *301/1, 300, 291/1, *301/1, *299, *291, 292, 298, 303, 312, 306, 296/2, 296/1, 
295, 293, *293, *297, *302, *301/2, *304, *310, *311, *307, *308, *309, *316/1, *321/1, 321/6, 
321/10, 323/2, 324/5, 322, 324/1, *324/1, *369, *289/1, *288, 369, 289/2, 45, 44/5, 44/2, 44/1 

Katastrální území Vír 

196/2, 196/1, 193/1, 189/4, 189/2, 189/1, 190, 186, 184/2, 184/1, 162/3, *162/3, *308, *310, 
203/8, 203/7, 203/6, 205/2, 209/1, *208, *209/2, *209/1, *219, *215, *216, 203/3, *162/1, *177/1, 
*187, *183/2, *183/1, *203/4, *203/3, *206/2, *207, *209/2, *209/1, *208 

5.17 ZZ17 

Katastrální území Vír 

162/5, 162/9, *182/2, *162/4, *162/9, *162/9, *162/10, *162/7. 

II. ZAKAZUJE 

podle ustanovení § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona provádění některých činností v OP VN Vír 
v následujícím rozsahu:  

A. Na území OP I: 

 Vykonávat jakékoliv činnosti, zejména:  

o Pouţívání všech plavidel a vznášedel, s výjimkou provozování plavidel Povodí 
Moravy slouţících k zabezpečení provozu vodního díla. 

o Výkon rybářského práva a chov a lov ryb.  

o Provozování zimní i letní rekreace, táboření, stanování a všech vodních sportů 
včetně koupání. 

o Pouţívání, přepravování, shromaţďování a skladování závadných látek ohroţujících 
zdravotní nezávadnost a jakost vody. 

o Pouţívání přípravků pro ošetření, ochranu a růst rostlin nebo likvidaci škůdců 
a plevelů. 

o Pouţívání a skladování statkových a průmyslových hnojiv. 

o Umísťování staveb a provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, 
vrtných prací a jiných obdobných činností, pokud nesouvisí s provozem VN Vír, 
vodárenských zařízení nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod 
a zvyšováním bezpečnosti VN Vír. 

o Přelety vrtulníků a letadel určených k aplikaci přípravků na ochranu a rostlin, ke 
hnojení zemědělských i lesních kultur. Zákaz se vztahuje i na přelety všech ostatních 
typů vrtulníků, balonů, letadel, rogal, a padákových kluzáků, s motorem 
i bezmotorových s výjimkou vrtulníků letecké záchranné sluţby. 

o Zřizování turistických cest. 

o Odvodňování pozemků. 

o Obecné nakládání s povrchovými vodami podle § 6 vodního zákona. 

o Těţbu nerostů, zeminy a porušování povrchu půdy. 

o Změnu výměry, kultury a změnu trvalého travního porostu na kulturu orná. 

S výjimkou pracovních činností souvisejících se správou, provozem a údrţbou vodárenské 
nádrţe, činností kontrolních orgánů a záchranných sloţek při výkonu sluţby a činností 
spojených s údrţbou pozemků a obhospodařováním pozemků leţících v OP I prováděných 
jejich vlastníky nebo uţivateli.  
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B. Na území OP II: 

1. Na území zóny zátopy: 

 Pouţívání, přepravování, shromaţďování a skladování závadných látek ohroţujících 
zdravotní nezávadnost a jakost vody. 

 Pouţívání přípravků pro ošetření, ochranu a růst rostlin nebo likvidaci škůdců a plevelů. 

 Pouţívání všech plavidel a vznášedel, s výjimkou provozování plavidel Povodí Moravy, 
slouţících k zabezpečení provozu vodního díla. 

 Výkon rybářského práva a chov ryb. 

 Provozování zimní i letní rekreace, táboření, stanování a všech vodních sportů včetně 
koupání.  

 Provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací a jiných 
obdobných činností, pokud nesouvisí s provozem vodárenské nádrţe, vodárenských 
zařízení nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod a zvyšováním 
bezpečnosti vodárenské nádrţe. 

 Přelety vrtulníků a letadel určených k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, ke hnojení 
zemědělských i lesních kultur. Zákaz se vztahuje i na přelety všech ostatních typů 
vrtulníků, balonů, letadel, rogal, a padákových kluzáků, s motorem i bezmotorových 
s výjimkou vrtulníků letecké záchranné sluţby. 

 Obecné nakládání s povrchovými vodami podle § 6 vodního zákona. 

2. Na území zóny bezprostřední ochrany: 

 Umísťování staveb, ve kterých dochází k produkci odpadních vod. 

 Provozování táboření a stanování.    

 Skladování ropných látek a ostatních vodám závadných látek a nakládání s nimi. 

 Přístup dobytka k vodním tokům, brodění dobytka přes vodní toky a jeho napájení přímo 
z vodních toků. 

 Pouţívání přípravků pro ošetření, ochranu a růst rostlin nebo likvidaci škůdců a plevelů. 

 Skladování a pouţívání průmyslových a statkových hnojiv. 

 Těţbu nerostů, zeminy a porušování povrchu půdy. 

3. Na území zóny lesní cesta: 

 Vjezd motorových vozidel s výjimkou těch, která slouţí k vykonávání činností v dané 
lokalitě, zejména za účelem nezbytného obhospodařování pozemků a údrţby lesní cesty.  

 Vstup a vjezd jezdcům na koních, koňským a psím spřeţením. 

 Rozdělávat oheň. 

 Tábořit, stanovat a nocovat. 

 Odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa. 

 Provádět rekonstrukce, opravy a údrţbu komunikace materiály, ze kterých by se mohly 
uvolnit závadné látky. 

 Pouţívat při zimní údrţbě posypové materiály, které mohou ovlivnit nebo ohrozit jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vod.  

 Shromaţďování a skladování závadných látek ve větším mnoţství. 
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4. Na území zóny dopravní: 

 Pouţívat při zimní údrţbě posypové materiály, které mohou ovlivnit nebo ohrozit jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vod.  

 Vjezd vozidel přepravujících náklad, který můţe způsobit ohroţení jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vod.  

 Provádět rekonstrukce, opravy a údrţbu vozovky materiály, ze kterých by se mohly 
uvolnit závadné látky, v celé délce průjezdu zájmovým územím. 

 Vjezd nákladních vozidel a autobusů s výjimkou veřejné linkové autobusové dopravy.   

5. Na území zón zemědělských: 

 Skladování průmyslových a statkových hnojiv. 

 Pouţívat kejdu, siláţní šťávy a ostatní tekuté odpady. 

 Pouţívání přípravků pro ošetření, ochranu a růst rostlin nebo likvidaci škůdců a plevelů. 

 Vjezd vozidel dopravujících náklad závadných látek, které mohou ohrozit jakost nebo 
zdravotní nezávadnost povrchových vod.  

 Provádět odvodňování pozemků.  

 Rozorávání pozemků, které jsou v současné době zatravněny. 

 Přístup dobytka k vodním tokům, brodění dobytka přes vodní toky a jeho napájení přímo 
z vodních toků. 

 Stanování a zřizování veřejných tábořišť. 

 Budování sportovišť (motokrosové tratě apod.) 

 Těţbu nerostů, zeminy a narušování půdního krytu mimo zemědělské obhospodařování. 

III. STANOVUJE VÝJIMKU  

podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona ze zákazu vstupu a vjezdu do OP I, a to pro 
vlastníky, případně uţivatele pozemků v OP I, za účelem obhospodařování těchto pozemků.  

IV. OMEZUJE 

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona provádění některých činností v OP VN Vír 
v následujícím rozsahu:  

A. Na území OP I: 

 Provádění činností, při kterých by došlo k výraznému poškození půdního povrchu, jehoţ 
vlivem by se následně vytvářely erozní rýhy.  

 Těţbu dřeva tak, ţe bude prováděna šetrným způsobem a nebudou nevhodně 
pouţívány mechanizační prostředky. 

 Způsob obhospodařování pozemků, na kterých se nachází v daném okamţiku travní 
porost tak, ţe tyto pozemky budou kaţdoročně posečeny a biomasa bude vyvezena 
mimo OP I.  

 Při jakékoliv těţbě dřeva musí být veškerá dřevní hmota a těţební zbytky, s výjimkou 
nehroubí (nadzemní dřevní hmota s průměrem menším neţ 7 cm včetně kůry) vyklizeny 
mimo území OP I v termínu do 1 měsíce od ukončení těţby.  

 Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako „orná“ (kód 2) nebudou po roce od nabytí 
účinnosti tohoto OOP dále vyuţívány (obhospodařovány) jako orná půda.   



 

Číslo jednací:  KUJI 17857/2013, sp. zn. OLVHZ 169/2012 St-28 
 

Číslo stránky 1
1 

 Výkon práva myslivosti, a to tak, ţe bude prováděno pouze sčítání zvěře, dosled 
a dohledání zvěře a odstraňování zhaslé a uhynulé zvěře.  

 B. Na území OP II: 

1. Na území zóny bezprostřední ochrany: 

 Intenzivní chov hospodářských zvířat. 

2. Na území zóny lesní cesta: 

 Pohyb osob na území zóny lesní cesta, a to tak, ţe vstup je povolen pouze v období 
květen aţ září na dobu 6.00 – 21.00 hod., v měsících březen, duben, říjen a listopad na 
dobu 8.00 – 19.00 hod. a v období od prosince do února na dobu 9.00 – 17.00 hod. 

3. Na území zóny dopravní: 

 Povolenou rychlost na maximálně 60 km/hod a zastavení vozidel.   

4. Na území zemědělských zón:  

 Pastvu hospodářských zvířat, která bude probíhat po předchozím projednání se 
správcem povodí tj., Povodím Moravy. 

 Vyuţívání pozemků, tak aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vod. 

 Obnovu trvalých travních porostů, která můţe být realizována nejpozději do konce 
měsíce července kalendářního roku po předchozím projednání se správcem povodí, tj. 
Povodím Moravy. 

V. NAŘIZUJE  

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona provedení technických opatření v OP VN Vír 
v následujícím rozsahu:  

A. Na území OP I: 

 Označit hranice OP I na viditelných místech (v místech předpokládaného pohybu osob) 
informačními tabulemi s níţe uvedeným textem: 

 
 

 
 

 

 Osadit uzamykatelné závory na přístupových cestách do OP I zejména od obce Veselí 
u Dalečína a od obce Hluboké u Dalečína. 

B. Na území OP II: 

1. Na území zóny bezprostřední ochrany v OP II: 

 Označit hranice zóny bezprostřední ochrany na přístupových cestách informačními 
tabulemi s níţe uvedeným textem: 

 

VODÁRENSKÁ NÁDRŢ 
VSTUP A VJEZD ZAKÁZÁN 

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ 

VODÁRENSKÁ NÁDRŢ 
ZÁKAZ ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPNĚ 
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2. Na území zóny lesní cesta v OP II: 

 V obou směrech při vstupu na zónu lesní cesta a na přístupových cestách do této zóny 
umístit informační tabule upozorňující na vstup do OP II s níţe uvedeným textem:  

 

 Osadit brány a závory na začátek a konec zóny lesní cesta a dále na přístupových 
cestách na tuto zónu zejména na cesty od Karasína, Vítochova a Dalečína (pod 
motokrosem). 

Tato technická opatření provede Povodí Moravy v termínu do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto 
OOP. 

3. Na území v OP II a na místech mimo OP II v povodí VN Vír: 

 Na komunikacích bude osazena dopravní značka B19 (Zákaz vjezdu vozidel 
přepravujících náklad, který můţe způsobit znečištění vody), a to v takových místech, 
aby bylo zabráněno vjezdu vozidel přepravujících výše uvedený náklad do blízkosti VN 
Vír a v místech, kde je moţný bezpečný odklon dopravy na jinou komunikaci, a to 
zejména v obci Věstín na místní komunikaci ve směru na obec Chlum, na silnici III/35731 
v silničním km cca 4,450, za připojením účelové komunikace od obce Písečné ve směru 
na obec Vítochov a v obci Ţdánice na silnici III/35731 v silničním km cca 1,600 ve směru 
na obec Vítochov. 

 Dopravní značení na úseku komunikace III/38815 (Vír – Hluboké) od hráze VN Vír aţ 
cca 700 m za místní část Korouhvice (dopravní zóna), silniční km 2,000 aţ 4,800 ve 
směru staničení bude ponecháno. Změna bude provedena pouze na účelových 
komunikacích připojených na komunikaci III/38815, která spočívá ve změně textu na 
dodatkových tabulkách a značka B3a „Zákaz vjezdu s výjimkou motocyklů bez 
postranního vozíku“ bude nahrazena B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“.  

 Dopravní značení na účelových komunikacích v obci Dalečín bude ponecháno, změna 
bude provedena pouze ve změně textu na dodatkových tabulkách a značka B3a bude 
nahrazena značkou B1. 

 Stávající dopravní značení na silnici III/38815 ve směru Dalečín – Vír bude ponecháno, 
pouze bude doplněno dopravní tabulkou E13 (mimo veřejné linky autobusové dopravy). 

Změny a doplnění v osazení dopravního značení budou provedeny na náklady vlastníka 
(správce) vodního díla po projednání s Policií ČR a příslušným správním úřadem. Vlastní 
realizaci zajistí Povodí Moravy v součinnosti s vlastníkem komunikace.  

Termín pro realizaci všech technických opatření se stanovuje do 1 roku od nabytí účinnosti 
tohoto OOP. 

VI. STANOVUJE 

podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských 
nádrţí a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“) 
pro kontrolu dodrţování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti a dostatečnosti ochrany 
vodního zdroje ochrannými pásmy Povodí Moravy:  

VODÁRENSKÁ NÁDRŢ 
ZÁKAZ ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPNĚ 



 

Číslo jednací:  KUJI 17857/2013, sp. zn. OLVHZ 169/2012 St-28 
 

Číslo stránky 1
3 

 Provádět monitoring jakosti povrchových vod přitékajících do VN Vír a v samotné 
nádrži formou odběru vzorků povrchových vod a jejich laboratorních rozborů 
následovně:  

o Hlavní přítok (řeka Svratka) bude sledován v profilu Vír – Dalečín (profil SPTVi003) 
s četností 12x ročně, v intervalu 1x měsíčně v ukazatelích: rozpuštěný kyslík, teplota 
vody, pH, BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, N-NO2, celkový dusík, celkový fosfor, 
termotolerantní (fekální) koliformní bakterie, AOX. 

o Drobné přítoky (drobné vodní toky) –  potok od obce Veselí (profil SPTVi004) potok 
od obce Hluboké (profil SPTVi005), Korouhvický potok – od obce Polom (profil 
SPTVi006), potok od obce Chlum (profil SPTVi007), Karasínský potok – od obce 
Vitochov (profil SPTVi002) – budou sledovány s četností 12x ročně, v intervalu 1x 
měsíčně, stejně jako profil Bílý potok - pod Poličkou (profil SPPBP001). Rozsah 
sledovaných ukazatelů je následující: rozpuštěný kyslík, teplota vody, pH, BSK5, 
CHSKCr, N-NH4, N-NO3, celkový fosfor, termotolerantní (fekální) koliformní bakterie. 

o V povodí VN Vír budou sledovány s četností 12x ročně, v intervalu 1x měsíčně 
profily řeka Fryšávka – Jimramov (profil SPPFs018) a Bílý potok - ústí (profil 
SPTVi018) v ukazatelích: rozpuštěný kyslík, teplota vody, pH, BSK5, CHSKCr, N-NH4, 
N-NO3, celkový dusík, celkový fosfor, termotolerantní (fekální) koliformní bakterie. 

o Kvalita povrchové vody ve vlastním tělese nádrţe bude sledována ve vegetačním 
období od dubna do října v intervalu 1x měsíčně. Ve vlastní nádrţi budou sledovány 
v návaznosti na aktuálním hydrologickém stavu vertikály Vítochov (profil vir030), 
Borovice (profil vir040), Střed (profil vir050) a Hráz (profil vir000). Na kaţdé vertikále 
bude odebírán 4metrový integrální vzorek vodního sloupce, ve kterém budou 
sledovány: pH, teplota vody, vodivost, chlorofyl, N-NH4, N-NO3, celkový fosfor, 
CHSKCr. Na těchto vertikálách bude také probíhat zonační měření, kdy budou 
stanovovány následující ukazatele: rozpuštěný kyslík, teplota vody, pH, vodivost, N-
NH4, N-NO3, celkový fosfor, Fe a Mn. 

Sledované profily: 

Kód  ČHP Tok Profil 
Souřadnice  

X SJTSK 
Souřadnice 

Y SJTSK 

SPTVi003 4-15-01-033 Svratka Vír - Dalečín  -619017,00 -1113810,00 

SPTVi005 4-15-01-035 Potok Vír - Hluboké -615902,00 -1115424,00 

SPTVi007 4-15-01-036 Potok 
Vír - přítok od 
Chlumu -614452,00 -1116700,00 

SPTVi004 4-15-01-035 Potok Vír - Veselí -617630,00 -1114869,00 

SPTVi006 4-15-01-036 Korouhvický potok 
Vír - pod 
Polomem -615107,73 -1115565,28 

SPTVi002 4-15-01-035 Karasínský potok  Vír - Vitochov -618142,95 -1116364,41 

SPPFs018 4-15-01-026 Fryšávka Jimramov -620446,78 -1108673,73 

SPPBP001 4-15-01-014 Bílý potok pod Poličkou -617894,26 -1100884,61 

SPTVi018 4-15-01-020 Bílý potok ústí -621430,40 -1105003,68 

vir000 4-15-01-037 Svratka Vír, hráz -615171,00 -1117488,00 

vir030 4-15-01-035 Svratka Vír, Vítochov -618067,00 -1116233,00 

vir040 4-15-01-035 Svratka Vír, Borovice -617517,00 -1116444,00 

vir050 4-15-01-035 Svratka Vír, střed -616815,00 -1117058,00 
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 Provádět monitoring množství povrchových vod přitékajících do VN Vír na 
vybraných přítocích v době provádění monitoringu jakosti povrchových vod tj. 
s četností 12x ročně v intervalu 1x měsíčně na následujících místech:  

o hlavní přítok (řeka Svratka) v profilu Dalečín,  

o drobné přítoky – potok od obce Veselí, potok od obce Hluboké, Korouhvický potok 
(od obce Polom), potok od obce Chlum, Karasínský potok (od obce Vitochov), Bílý 
potok - pod Poličkou,  

o v povodí VN Vír profily Fryšávka – Jimramov a Bílý potok – ústí. 
 

 Průběţně provádět kontrolu dodrţování obecné ochrany vod v celém povodí VN Vír. 

 Průběţně provádět kontrolu dodrţování stanovených zákazů, omezení a stavu 
technických opatření. 

 
Komplexní písemnou zprávu o výsledcích monitoringu jakosti povrchových vod 
a monitoringu mnoţství povrchových vod podávat krajskému úřadu, OLVHZ s četností 1x 
ročně v termínu do 31. 5. za předchozí kalendářní rok. 

VII. RUŠÍ  

v souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní 
zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stávající ochranná 
pásma (PHO) VN Vír stanovená rozhodnutími: 

 Jihomoravského krajského národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství č. j. Vod. 3275/1986-233/1-Ho ze dne 26. 11. 1986 – revize PHO 
vodárenské nádrţe Vír, které bylo doplněno a potvrzeno rozhodnutím Ministerstva 
lesního a vodního hospodářství ČR ze dne 29. 2. 1988 pod č. j. 29900/1624/OSS/87, 

 Okresního národního výboru Ţďár nad Sázavou, odboru vodního hospodářství 
a energetiky o vyhlášení PHO a zásad hospodaření v nich vydané pod č. j. Vod. 5674-
716/67  ze dne 1. 6. 1969, 

 Okresního národního výboru ve Ţďáře nad Sázavou, odboru vodního hospodářství, 
energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví - asanace Vírské přehrady, PHO I. stupně – 
nepřístupné pásmo vydané pod č. j. Vod. 5674-716/64 ze dne 1. 6. 1964,  

 Jihomoravského krajského národního výboru Brno, odboru vodního hospodářství 
a energetiky pod č. j. Vod-1389/61-405-Vb. ze dne 15. 5. 1961, 

a to po nabytí účinnosti tohoto OOP o stanovení OP VN Vír.  

O d ů v o d n ě n í: 

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ byla dne 28. 12. 2011 doručena ţádost Povodí 
Moravy ze dne 21. 12. 2011 ve věci „Projednání návrhu a stanovení změny ochranných pásem 
vodárenské nádrţe Vír I“ podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.  

Vzhledem k tomu, ţe k ţádosti nebyly doloţeny všechny doklady vyplývající z ustanovení § 11i 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů byl ţadatel sdělením Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 6821/2012 
ze dne 31. 1. 2012 vyzván, aby ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení sdělení odstranil 
nedostatky své ţádosti a současně byl také vyzván, aby upravil svoji ţádost v souladu 
s přechodným ustanovením čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní zákon 
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ze ţádosti ţadatele 
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nebylo zřejmé, o jakou změnu platného rozhodnutí bývalého Jihomoravského krajského 
národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č. j. Vod. 3275/1986-
233/1-Ho ze dne 26. 11. 1986, o stanovení ochranných pásem nádrţe Vír, případně jeho části, 
se jednalo. Dále byl ţadatel vyzván, aby také upravil, doplnil nebo aktualizoval Technickou 
dokumentaci k návrhu změny ochranných pásem vodního zdroje“ (dále jen „technická 
dokumentace“) k návrhu změny ochranných pásem vodního zdroje, zejména aby uvedl do 
souladu analýzu rizik a návrh ochranných pásem. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ nebyl s ohledem na sloţitost projednávané věci, na 
skutečnost, ţe ţádost nebyla doplněna podle výše uvedené výzvy k jejímu doplnění a s ohledem 
na způsob doručování písemností veřejnou vyhláškou schopen vyřídit výše uvedenou ţádost ve 
stanovené lhůtě do 28. 3. 2012 (§ 115 odst. 10 vodního zákona) a proto poţádal Ministerstvo 
ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (dále jen „MŢP“) o prodlouţení lhůty pro 
vyřízení výše uvedené ţádosti.  

Ţádosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ bylo vyhověno a lhůta pro vydání OOP ve výše 
uvedené věci byla sdělením Ministerstva ţivotního prostředí, jako věcně a místně příslušného 
nadřízeného orgánu ze dne 19. 3. 2012 prodlouţena do 30. 9. 2012.  

Dne 30. 3. 2012 byla krajskému úřadu, OLVHZ doručena zpráva o vypořádání připomínek, ve 
které se ţadatel vypořádal s částí nedostatků uvedených ve výzvě k odstranění nedostatků 
ţádosti č. j. KUJI 6821/2012, sp. zn. OLVHZ 169/2012 St-2 ze dne 31. 1. 2012. Vyjádření 
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru ţivotního prostředí (dále jen „MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem, OŢP“) jako dotčeného orgánu bylo krajskému úřadu doručeno dne 11. 5. 2012 
č. j. OŢP/8246/2012/Kl. V tomto vyjádření bylo upozorněno na celou řadu nesrovnalostí 
v technické dokumentaci. Na základě těchto skutečností byl ţadatel sdělením Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, OLVHZ č. j. KUJI 46338/2012, sp. zn. OLVHZ 169/2012 St-9 ze dne 9. 7. 2012 
vyzván, aby v termínu do 30–ti dnů ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků 
a nepřesností ţádosti, které se především týkaly jednoznačné specifikace předmětu ţádosti 
(zejména rozsahu ochranného pásma) a o sdělení stanoviska k jednotlivým bodům výše 
uvedeného vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, OŢP. Dále byl ţadatel vyzván 
k úpravě technické dokumentace, zejména k uvedení závěrů analýzy rizik do souladu s návrhem 
ochranného pásma.  

Ţadatel své podání ve smyslu výzvy krajského úřadu ze dne 9. 7. 2012 kompletně doplnil aţ dne 
10. 9. 2012.  

Ochranná pásma se stanovují v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona formou OOP postupem 
podle § 171 a následujících správního řádu a podle § 115a vodního zákona. Doručování probíhá 
v tomto řízení pomocí veřejné vyhlášky a jedná se tedy o časově náročnější řízení, takţe 
vodoprávní úřad nemohl splnit lhůtu pro vydání OOP v termínu do 30. 9. 2012. Krajský úřad tedy 
poţádal MŢP o další prodlouţení lhůty pro vyřízení výše uvedené ţádosti do 30. 6. 2013. Této 
ţádosti bylo vyhověno a lhůta byla sdělením MŢP č. j. 2033/560/12, 83240/ENV/12 ze dne 
1. 10. 2012 prodlouţena do 30. 6. 2013. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ svolal v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu za účelem 
projednání návrhu OOP OP VN Vír s dotčenými orgány pozvánkou ze dne 5. 10. 2012 ústní 
jednání na den 23. 10. 2012. Z technickoorganizačních důvodů byl termín jednání změněn 
přípisem ze dne 12. 10. 2012 na den 30. 10. 2012.  

Zástupci krajského úřadu, OLVHZ seznámili na jednání přítomné spolu se zástupci Povodí 
Moravy, přítomné zástupce dotčených orgánů s návrhem OOP ve věci stanovení OP VN Vír 
a s technickou dokumentací, na základě které byl vytvořen návrh OOP. Zástupci Povodí Moravy 
uvedli důvody, které je vedli ke zpracování návrhu v daném rozsahu a jeho předloţení 
krajskému úřadu. Poté byly postupně projednány jednotlivé části návrhu OOP (rozsah OP VN 
Vír, jednotlivé zákazy a omezení, technická opatření, monitoring apod.), v těchto částech byly 
provedeny úpravy a upřesnění navrţeného textu.  
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Na jednání bylo dohodnuto, ţe návrh OOP bude zaslán dotčeným orgánům a ţadateli 
prostřednictvím e-mailu k uplatnění případných připomínek v termínu do 16. 11. 2012.  

Z uvedeného projednání návrhu OOP s dotčenými orgány byl sepsán protokol z jednání.  

Písemné připomínky k OOP OP VN Vír uplatnil Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŢP, 
doručeno dne 16. 11. 2012. Nesouhlasí s předloţeným návrhem, protoţe jsou přesvědčeni, ţe 
nemůţe přispět k ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchové vody pouţívané 
k vodárenským účelům. Dále uvádí, ţe technická dokumentace neprošla odbornou oponenturou 
ani projednáním s vodárenskými svazky a společnostmi. Návrh ani technická dokumentace 
nejsou směřovány na ochranu proti prohlubující se eutrofizaci vodárenské nádrţe a výskytu sinic 
a vyhýbá se nejproblematičtější části povodí. Připomínky k dokumentaci byly zaslány Povodí 
Moravy a krajskému úřadu dne 11. 5. 2012 pod č. j. OŢP/8246/2012/Kl a i po doplnění 
dokumentace tyto připomínky z jejich strany trvají. 

Zástupce Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Ţďár nad Sázavou 
zaslal dne 16. 11. 2012 své sdělením prostřednictvím e-mailu s tím, ţe souhlasí s tímto návrhem 
OOP.  

Dne 16. 11. 2012 byly doručeny prostřednictvím e-mailu připomínky Povodí Moravy, které byly 
dne 19. 11. 2012 doplněny písemně prostřednictvím datové schránky. Připomínky byly doplněny 
přímo do textu návrhu OOP spolu s důvody poţadovaných změn, které jsou spíše formulačního 
charakteru a nemění tedy projednaný návrh OOP.   

Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŢP s předloţeným 
návrhem OOP OP VN Vír, posoudil krajský úřad, OLVHZ toto jako rozpor, proto poţádal podle 
§ 136 odst. 6 správního řádu nadřízený správní orgán tj., MŢP o posouzení rozporu mezi 
zpracovaným návrhem OOP OP VN Vír a projednávaným jím jako příslušným vodoprávním 
úřadem a mezi vyjádřením MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŢP jako dotčeného orgánu.  

MŢP dne 30. 1. 2013 pod č. j. 2558/560/12, 61056/P/12 sdělilo, ţe spor mezi správním 
orgánem, který vede řízení, a dotčeným orgánem, případně ani spor mezi dotčenými orgány, 
který by se měl řešit podle § 136 odst. 6 správního řádu nenastane v případě, kdyby se 
předmětem vzájemného nesouhlasu stal obsah vyjádření či stanoviska dotčeného orgánu, které 
není stanoviskem závazným (§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu), tzn. takového úkonu 
dotčeného orgánu, který není závazným podkladem pro vydání rozhodnutí nebo OOP a na který 
se vztahuje obecná zásada obsaţená v § 50 odst. 4 správního řádu, coţ je tento konkrétní 
případ. Podle něj platí, ţe pokud zákon nestanoví (např. jako v případě závazných stanovisek), 
ţe některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména 
důkazy, podle své úvahy, coţ platí i pro (nezávazná) stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. 
Řešení rozporů podle § 136 odst. 6 správního řádu se můţe týkat jen závazných podkladů pro 
vydání rozhodnutí nebo OOP (viz téţ Rozsudek č. j. 11 Ca159/2008-60 z 18. 6. 2009, Sb. NSS 
sv. 1, ročník 2010, str. 91, č. 1979/2010 a dále také VEDRAL, J., Správní řád – komentář 2. Vyd. 
Praha: Nakladatelství BOVA POLYGON 2012, str. 1039) 

Krajský úřad, OLVHZ po obdrţení uvedeného stanoviska MŢP vyzval Povodí Moravy, aby se 
vypořádalo opětovně se vznesenými připomínkami MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŢP v jejich 
vyjádření ze dne 11. 5. 2012. Povodí Moravy dne 11. 3. 2013 zaslalo e-mailem připomínky 
k návrhu OOP OP VN Vír.  

Cílem změny stávajících PHO resp. stanovení nových OP VN Vír je zkvalitnění a racionalizace 
ochrany vodárenské nádrţe z hlediska dlouhodobého udrţení nebo zlepšení kvality povrchových 
vod ve VN Vír.  

První PHO byla schválena jiţ před uvedením vodního díla - přehrady do trvalého provozu. 
Revize PHO VN Vír byla schválena v roce 1986 a vstoupila v platnost rozhodnutím ministerstva 
v únoru roku 1988. PHO VN Vír I byla stanovena podle tehdy platných právních předpisů. 
Ţivotnímu prostředí v té době nebyla obecně věnována tak velká pozornost jako nyní, proto byla 
v rozhodnutí o PHO VN Vír uvedena spousta opatření (zákazů, omezení činnosti, úkolů atd.) pro 
nejrůznější oblasti ţivota a činnosti hospodaření. Stanovená, často velice detailní, opatření se 
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diferencovaně vztahovala na celé povodí VN Vír I a suplovala tak vlastně tehdejší 
nedostatečnou legislativu v oblasti ţivotního prostředí. 

Nyní jiţ takový způsob ochrany VN Vír neodpovídá současnému stavu hospodaření v povodí VN 
Vír a ani platné legislativě v České republice. Do praxe byly zavedeny zcela nové právní 
předpisy, které obecně i detailně upravují vztah občanů a hospodářských subjektů k jednotlivým 
sloţkám ţivotního prostředí. Veškeré české právní předpisy tím, ţe platí obecně pro území celé 
České republiky pro všechny občany a podnikatelské subjekty, tak zabezpečují ochranu 
podzemních i povrchových vod, jedná se o tzv. „obecnou ochranu vod“.  

Nad rámec obecné ochrany vod k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů 
podzemních nebo povrchových vod vyuţívaných nebo vyuţitelných pro zásobování pitnou 
vodou jsou stanovována OP vodních zdrojů. Nová OP stanoví příslušný vodoprávní úřad formou 
OOP a stanovení OP vodních zdrojů je vţdy veřejným zájmem. Jedná se o tzv. „speciální 
ochranu vod“. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe v současné době jiţ není nutné, aby OP VN Vír byla tak 
rozsáhlá a omezovala ţivot obyvatel a hospodářské činnosti v celém povodí VN Vír, protoţe 
ochrana vodního zdroje - VN Vír je v současnosti přiměřeně zabezpečována obecně závaznými 
právními předpisy tedy tím, ţe občané a hospodářské subjekty dodrţují podmínky stanovené 
obecnými právními předpisy a příslušné správní úřady dodrţování takových podmínek kontrolují 
a vyţadují. 

Dalším důvodem pro zmenšení OP VN Vír je skutečnost, ţe velká část stávajících PHO VN Vír 
se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Ţďárské vrchy. Na celém území CHKO 
Ţďárské vrchy je stanovená a prosazovaná zvýšená ochrana všech sloţek ţivotního prostředí 
za účelem udrţení a zlepšení stavu přírody a krajiny s cílem vytvoření optimálních podmínek pro 
plnění všech ekologických funkcí přírody a harmonické kulturní krajiny. Tento přístup je 
v souladu s cíli ochrany vodního zdroje VN Vír, proto v části povodí, která zasahuje na území 
CHKO Ţďárské vrchy, nejsou navrhována další opatření z titulu speciální ochrany VN Vír. 

I nadále je samozřejmě nutné stále chránit samotnou VN Vír a její bezprostřední okolí, protoţe 
riziko ohroţení jakosti vody ve VN Vír je pro zásobování pitnou vodou velmi vysoké. 
V předloţeném návrhu je OP I zmenšeno, ale není moţné uvolnit plochu hladiny pro veřejný 
vstup. U tak významného vodního zdroje, jakým VN Vír je, nelze připustit třeba i jen moţnost 
potenciálního zhoršení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti akumulované povrchové vody. 

Při návrhu OP I i OP II byla prioritou ochrana vodního zdroje, ale také byl zvaţován dopad 
navrţených opatření na rozvoj regionu.  

Na základě posouzení současné situace v povodí VN Vír a s přihlédnutím k vývoji jakosti 
povrchové vody v nádrţi a výsledkům Analýzy rizik zpracované správcem VN Vír, je pro VN Vír 
navrhováno uvedené stanovení OP I a OP II VN Vír.  OP I je navrţeno jako souvislé území pro 
celou plochu hladiny nádrţe při maximálním vzdutí, a to včetně přilehlých pozemků. OP I slouţí 
k bezprostřední ochraně vodního zdroje. OP II je navrţeno vně OP I, není tvořeno souvislým 
územím, skládá se ze samostatných území – zón. 

Protoţe jedním z moţných ohroţení jakosti vody je zejména zvýšený pohyb rekreantů a jejich 
motorových vozidel i navazující rozvoj sluţeb nezbytných pro zajištění rekreace, proto bylo 
v návrhu OOP navrţeno OP I VN Vír v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 písm. a) vodního 
zákona (jako hladina maximálního vzdutí vodárenské nádrţe) včetně přilehlých svaţitých 
pozemků k vodní ploše nádrţe. Podle § 30 odst. 7 vodního zákona je do OP I zakázán vstup 
a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských 
nádrţí pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad můţe stanovit rozhodnutím nebo 
OOP i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. Tato výjimka byla tímto OOP udělena pro 
vlastníky, případně uţivatele pozemků v OP I za účelem obhospodařování těchto pozemků ve 
smyslu tohoto OOP.  

Na VN Vír není vyhlášen rybářský revír, hospodaření je prováděno formou účelového 
rybářského hospodaření. Účelové rybářské hospodaření slouţí výhradně pro udrţení a zlepšení 
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jakosti povrchové vody ve VN Vír. V současné době se na VN Vír provádí účelové rybářské 
hospodaření, které zabezpečuje Povodí Moravy ve vlastní reţii podle Instrukce ministerstva 
lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 31. 8. 1977 čj. 43175/1357/OSS/77 a Ministerstva 
zemědělství a výţivy ČSR ze dne 31. 8. 1977 čj. 554/77-34 o zlepšování jakosti vody ve 
vybraných vodárenských nádrţích účelovým rybářským hospodářstvím, zveřejněné ve Věstníku 
MLVH ČSR č. 8/1977. V rámci účelového rybářského hospodaření bude i nadále Povodí Moravy 
pokračovat ve vytváření příznivé kvalitativní a kvantitativní skladby rybí obsádky na základě 
prováděného monitoringu, bude pokračovat v řízeném ovlivňování a udrţování obsádky 
vysazovaných vhodných druhů ryb (dravých ryb), odlovu neţádoucích druhů ryb, kontrolování 
a udrţování dobrého zdravotního stavu ryb. Rybí osádka působí jako indikátor havarijního 
znečištění vody, proto je třeba udrţovat a kontrolovat dobrý zdravotní stav ryb. Na způsobu 
rybářského vyuţití nádrţe není třeba nic měnit, proto byl zakázán i výkon rybářského práva 
a chov ryb. 

Lesy nacházející se v  OP I jsou podle zákona lesy kategorie zvláštního učení a hospodaření 
v nich bude plánováno a prováděno ve prospěch účelového hospodaření, tedy takovým 
způsobem, aby tyto lesy kategorie lesů zvláštního určení trvale a co nejlépe plnily funkce 
vodoochranné a půdoochranné. 

Návrh ochrany VN Vír zahrnuje legalizaci provozu na účelové lesní cestě „Přehradní“  (zejména 
turistického provozu a vyuţití pro obhospodařování lesních pozemků) a z tohoto důvodu je tato 
pravobřeţní cesta vyjmuta z OP I, neboť tato lesní cesta je v současně platném rozhodnutí 
o stanovení OP VN Vír součástí I. PHO, to z důvodu, ţe bezprostředně přiléhá k vodní hladině. 
Protoţe se ale nachází v bezprostřední blízkosti hladiny VN Vír, je nutné dodrţovat  reţim 
uvedený v části III. OOP OP VN Vír, který zajistí ochranu vlastní nádrţe, aby nedocházelo 
k ohroţení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, proto je tato lesní cesta zařazená do OP II 
– „zóna lesní cesta“.  

Na území zóny lesní cesty byly stanoveny takové zákazy činností, které by mohly mít  negativní 
dopad na jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchové vody v nádrţi, neboť tato lesní cesta 
bezprostředně navazuje na OP I. Z téhoţ důvodu byl zakázán vjezd motorových vozidel, vstup 
a vjezd jezdcům na koních, koňským a psím spřeţením. Vzhledem k blízkosti vodní hladiny VN 
Vír a svaţitosti břehů VN Vír, v kterých se samostatná cesta nachází, byl omezen pohyb osob 
v takovou dobu, aby nedocházelo k pouţívání lesní cesty za tmy. Za provoz a pořádek na lesní 
cestě zodpovídá její provozovatel tj., LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s. r. o., Karasín č. 3, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, kterému tato lesní komunikace slouţí k obhospodařování lesních 
pozemků. Tento provozovatel i v současné době zajišťuje provoz předmětné lesní cesty. 

Vzhledem k tomu, ţe na plochu VN Vír bezprostředně navazují zóny zátopy, které jsou s nádrţí 
propojeny silničními propustky pod komunikací III/38815 Hluboké-Vír, byl pro tyto zóny stanoven 
obdobný reţim jako by se jednalo o I. OP. V této souvislosti je třeba upozornit, ţe dle stávajícího 
platného rozhodnutí o stanovení PHO, jsou tyto zóny součástí I. PHO. 

Navrţená ZBO přiléhá k zóně zátopy Z2 a byla navrţena z toho důvodu, ţe sklon tohoto území 
(odtok povrchové vody) je do zóny Z2. K zamezení případného znečištění vody v zóně Z2 byla 
navrţena taková opatření, která mají eliminovat riziko ohroţení jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vod. S ohledem na to, ţe tato zóna je osídlena, je respektováno vlastnické 
a uţívací právo vlastníků k nemovitostem tak, aby nedocházelo ke zhoršení podmínek ţivota 
v této lokalitě a současně nedocházelo ke zhoršování jakosti vod. 

Po levé straně a po hrázi VN Vír je vedena komunikace III/38815 Vír – Hluboké, po které je 
vedeno dopravní spojení. Tato komunikace měla být v souladu s platným rozhodnutím 
vymístěna z PHO 1. K tomuto zrušení nedošlo, ale byla provedena rekonstrukce této 
komunikace včetně vybudování objektů na odvodnění komunikace k zachycení závadných látek 
a betonových zábran. Tím tedy došlo k zajištění ochrany VN Vír před negativními vlivy z provozu 
na uvedené komunikaci, Vzhledem ke konfiguraci komunikace a z důvodu omezení negativního 
vlivu dopravy na jakost vody ve VN Vír byla navrţena dopravní značení a omezení 
v bezprostředním blízkosti VN Vír i v povodí významného vodního toku Svratka nad VN Vír. 
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Dopravní značení bylo stanoveno tak, aby byla vyloučena moţnost vjezdu dopravních 
prostředků přepravujících závadné látky a vjezdu dopravních prostředků do bezprostřední 
blízkosti VN Vír, tj. osazení dopravních značek B19 a B1. Omezení rychlosti na levobřeţní 
komunikaci a zákazu zastavení (dopravní zóna) je z důvodu sníţení rizika dopravních nehod 
a tím i případného úniku závadných látek do VN Vír. Zimní údrţba silnic v povodí bude 
prováděna i nadále v souladu s jiţ zavedeným způsobem projednávání plánu zimní údrţby silnic 
včetně odsouhlasení správcem povodí i VN Vír tj. Povodí Moravy.  

Samotné přírodní poměry významně neohroţují jakost vody ve VN Vír I. Určité negativní vlivy 
vodní eroze půd se mohou projevit pouze v důsledku vlivu hospodářských činností člověka 
v krajině. Ty mohou nastat zejména v případě pouţití nevhodných technologických postupů 
nebo provádění prací za nevhodných povětrnostních podmínek, a to jak v zemědělství, tak 
v lesnictví. Výrazné nebezpečí ovlivnění jakosti vod půdní erozí je řešeno v rámci 
agroenvironmentálních opatření, která přispívají k rozšíření biodiverzity (druhové rozmanitosti), 
zlepšení retenční schopnosti krajiny, sníţení eroze a k podpoře ekologické stability krajiny. 
Cílem agroenvironmentálních opatření je zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na 
zemědělsky vyuţívané půdě. Mapa potenciální půdní eroze, která je uvedena v technické 
dokumentaci ke změně OP VN Vír I, byla vytvořena na základě analýzy svaţitosti terénu 
a nezohledňuje pokryv půdy, pěstovanou plodinu apod. Místa s nejvyšším erozním ohroţením 
jsou v bezprostředním okolí nádrţe a nad VN Vír I. Z leteckých snímků, evidence LPIS 
a vyjádření Povodí Moravy je zřejmé, ţe svahy v bezprostřední blízkosti nádrţe jsou zalesněny 
nebo zatravněny, čímţ je na těchto plochách potenciální vodní eroze v maximální míře 
eliminována. Pozemky navrţené na další zatravnění nebyly v současné době vytipovány, okolí 
vodních toků nad VN je převáţně zatravněno či zalesněno. Pokud by vznikla v budoucnu 
potřeba eliminovat půdní erozi protierozními opatřeními i v dalších lokalitách, je moţné přistoupit 
ke změně (k dalšímu doplnění) OOP OP VN Vír. V novém návrhu OP jsou vymezeny konkrétní 
pozemky s největším ohroţením (zemědělské zóny), kde jsou stanoveny podmínky 
hospodaření. Jednou z podmínek je ponechat stávající zatravnění. 

Dalšími důvody stanovených zákazů je i zajištění přirozeného vodního reţimu půd.  Navrţené 
zemědělské zóny nacházející se v povodí VN Vír jsou navrţeny na základě diferenciace 
zemědělské půdy, sklonitosti terénu, hloubky ornice a propustnosti půdy (ukazatelé BPEJ). 
Vytipované pozemky v zemědělských zónách jsou potencionálně ohroţeny soustředěným 
odtokem povrchových vod a převáţně se nacházejí v blízkosti vodních toků ústících přímo do 
nádrţe. Rozsah navrhovaných zemědělských zón je nezbytným minimem pro ochranu VN Vír za 
předpokladu respektování obecně platných právních předpisů a zásad správné zemědělské 
praxe na všech ostatních zemědělských pozemcích v povodí VN Vír. 

Dále bylo ve smyslu ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona nařízeno provedení technických 
opatření a podle § 6 odst. 1 vyhlášky pro kontrolu dodrţování ochranných opatření a pro 
ověřování účinnosti a dostatečnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy bylo stanoveno 
ţadateli tj. Povodí Moravy zajistit monitoring jakosti a mnoţství povrchových vod a činnosti ke 
kontrole uloţených zákazů, omezení a činností.  

Stanovená technická opatření slouţí především k zabezpečení přístupových cest do OP I před 
motoristy, kteří nerespektují dopravní značení a dále mají za účel informovat o zákazu vstupu 
a vjezdu do OP I (§ 30 odst. 7 vodního zákona) a tím zabezpečit informovanost všech osob, 
které se přiblíţí k hranicím OP I. K zajištění informovanosti náhodných návštěvníků v okolí VN 
Vír jsou navrţena technická opatření v OP II (informační tabule), která rovněţ slouţí k zamezení 
ohroţení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve VN Vír. Konkrétní 
umístění informačních tabulí OP I i OP II je orientačně zakresleno v grafické příloze technické 
dokumentace – situace značení ochranných pásem. Přesné umístění informačních tabulí bude 
provedeno podle konkrétních podmínek v terénu po projednání s příslušným správním úřadem.  

Příklady umístění závor: vjezd do OP I na levém břehu od obce Dalečín směrem k bývalému 
rekreačnímu středisku Zetoru Brno chatě „Vírovka“ bude uzavřen uzamykatelnou závorou, která 
bude výrazně označena jako zábrana. Nově budou osazeny uzamykatelné závory na cestách od 
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obce Veselí u Dalečína a od obce Hluboké u Dalečína. Stávající brána zamezující vjezd na 
manipulační plochu vodního díla směrem od hráze bude ponechána, závora od Dalečína bude 
nově osazena cca 300 m dále od obce, v místě kříţení cesty s Janovickým potokem. V obou 
směrech při vstupu na zónu lesní cesty budou umístěny informační tabule upozorňující na vstup 
do OP II, a to v případě nutnosti po projednání s příslušným správním úřadem. Další závory 
zabraňující vjezdu motorových vozidel do zóny lesní cesta budou osazeny na lesních cestách, 
které se na tuto lesní cestu napojují, na přístupových cestách od Karasína, Vítochova 
a Dalečína (pod motokrosem). Klíče od závor a bran budou pro vlastníky, popř. uţivatele 
pozemků v OP k dispozici u hrázného VN Vír. 

Přestoţe jsou závory umístěny mimo navrţené OP VN Vír, jsou součástí technických opatření, 
které slouţí k zamezení ohroţení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody 
ve VN Vír, a to především zamezením vjezdu motorových vozidel do území OP. 

Na území v OP II a na místech mimo OP II v povodí VN Vír jsou v rámci technických opatření 
navrţeny změny a doplnění v osazení dopravního značení, které budou provedeny na náklady 
vlastníka (správce) vodního díla po projednání s Policií ČR a příslušným správním úřadem. 
Vlastní realizaci zajistí Povodí Moravy v součinnosti s vlastníkem komunikace. Účelem 
stanovení změn a doplnění dopravního značení je zamezení vjezdu vodidel přepravujících 
náklad, který můţe způsobit znečištění vody a k omezení moţnosti vzniku dopravní nehody 
v prostoru OP I VN Vír a tím eliminování rizika ohroţení jakosti, zdravotní nezávadnosti 
a znečištění povrchové vody ve VN Vír. 

Umístění dopravních značek je navrţeno v takových místech, aby bylo zabráněno vjezdu vozidel 
přepravujících výše uvedený náklad do blízkosti VN Vír a v místech, kde je moţný bezpečný 
odklon dopravy na jinou komunikaci. Návrh osazení některých dopravních značek odpovídá 
současnému umístění značek v terénu. Nově osazeny budou dopravní značky zejména v obci 
Věstín na místní komunikaci ve směru na obec Chlum, na silnici III/35731 v silničním km cca 
4,450, za připojením účelové komunikace od obce Písečné ve směru na obec Vítochov a v obci 
Ţdánice na silnici III/35731 v silničním km cca 1,600 ve směru na obec Vítochov a dopravní 
značka u obce Věstín.  

Dopravní značení na úseku komunikace III/38815 (Vír – Hluboké) od hráze VN Vír aţ cca 700 m 
za místní část Korouhvice (dopravní zóna), silniční km 2,000 aţ 4,800 ve směru staničení bude 
ponecháno. Změna bude provedena pouze na účelových komunikacích připojených na 
komunikaci III/38815 (zóna lesní cesta), která spočívá ve změně textu na dodatkových tabulkách 
a značka B3a „Zákaz vjezdu s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku“ bude nahrazena 
značkou B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dopravní značení na účelových komunikacích v obci 
Dalečín bude ponecháno, změna bude provedena pouze ve změně textu na dodatkových 
tabulkách a značka B3a bude nahrazena B1. Stávající dopravní značení na silnici III/38815 ve 
směru Dalečín – Vír bude ponecháno, pouze bude doplněno dopravní tabulkou E13 (mimo 
veřejné linky autobusové dopravy). 

Součástí nově navrţené ochrany VN Vír je i monitoring jakosti a mnoţství povrchových vod pro 
kontrolu dodrţování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti a dostatečnosti stanovených 
ochranných pásem VN Vír (speciální ochrana) i opatření vyplývajících z platných právních 
předpisů (obecná ochrana).  

Na základě výše uvedeného jsou tedy stávající ochranná pásma (PHO) VN Vír stanovená výše 
uvedenými citovanými rozhodnutími, které byly vydány v období 1961 aţ 1986, zrušena 
v souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 2 zákona č. 150/210 Sb., kterým se mění vodní 
zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
předloţeného návrhu jsou stanovena nová OP VN Vír včetně zákazů a omezení ve smyslu 
ustanovení § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona.  

Posouzení vodoprávního úřadu k OOP OP VN Vír:  

V době vydání rozhodnutí o revizi PHO VN Vír (1986/1988) se, vzhledem k absenci řádných 
zákonů na ochranu jednotlivých sloţek ţivotního prostředí a z toho vyplývající obecně nízké 
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úrovně ochrany ţivotního prostředí, nejednalo ani tak o „zlepšení jakosti“ povrchové vody ve VN 
Vír, jako spíše o její další „nezhoršování“ či „udrţení“ nebo maximální „zpomalení zhoršování 
stavu“ povrchové vody ve VN Vír, protoţe většina prvotních nepříznivých civilizačních vlivů na 
jakost vod dále trvala nebo se i zvyšovala. Dá se říci, ţe příčiny zhoršování jakosti povrchové 
vody se v té době neřešily a většina opatření uvedená v rozhodnutí byla směřována jen na 
řešení jejich „následků“, a to ještě jen některých. 

Pozitivním přínosem pro udrţení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových vod 
bylo vyhlášení CHKO Ţďárské vrchy v roce 1970, které v roce 1986 z vodohospodářského 
hlediska nahradilo nedostatečnou legislativní ochranu všech sloţek ţivotního prostředí. Na 58% 
plochy povodí VN Vír se pozitivně projevila mnohá restriktivní opatření a omezení 
hospodářských činností. 

Splnění podmínek (zákazů a omezení) obsaţených v platném rozhodnutí z roku 1986 bylo 
moţné jen částečně. Celospolečenské změny a navazující úpravy základních právních předpisů 
(Ústava, zákony, atd.) znemoţnily splnění některých, především dlouhodobých úkolů 
z rozhodnutí a v současné době se staly jiţ právně nevymahatelnými. Z opatření vztahujících se 
k celému povodí byla splněna především rekultivace tzv. „divokých“ neřízených skládek odpadů, 
průběţné čištění koryt řek a údrţba břehových porostů, bylo ukončeno budování odvodňovacích 
systémů, provedeno zatravnění pozemků na určených parcelách orné půdy.  

Do dnešního dne nebyly v bezprostředním okolí VN Vír provedeny téměř ţádné pozemkové 
úpravy, které by majetkově i prostorově vyřešily podmínky pro provádění potřebných opatření 
protierozní ochrany na zemědělské půdě i např. podmínky pro zakládání zatravněných 
zasakovacích pásů podél vodních toků k omezení přísunu ţivin a pesticidů do vodního prostředí. 
Kontrola zemědělského obhospodařování je obtíţná především u drobných zemědělců, kteří 
nejsou příjemci ţádných dotací, vázaných na pravidla podmíněnosti (Cross Compliance) a je 
nesnadné dokázat porušení obecně platných předpisů i nařízení z rozhodnutí o revizi 
ochranných pásem. V rozhodnutí nařízené vzorkování odpadních a drenáţních vod je dnes 
nevymahatelné, protoţe uvedené povinné subjekty jiţ většinou neexistují. 

Opatření vztahující se k PHO I byla ze strany Povodí Moravy provedena – zákazy vstupu, 
oprava technologie na hrázi, provádění rozborů vzorků surové vody, zabezpečení komunikací v 
PHO I., osazení výstraţných tabulí, výkup pozemků, převod druhů pozemků z orné půdy na 
trvalý travní porost, vykoupení a asanování určených nemovitostí. 

V severní části povodí, v okolí města Polička, byly asanovány četné skládky (staré ekologické 
zátěţe), v samotném městě Polička byly vybudovány 3 čistírny odpadních vod (dále jen 
„ČOV“) – městská, pro Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. a pro  ZŘUD - Masokombinát Polička, 
a.s. Jedním z bodů rozhodnutí byla také výstavba splaškových kanalizací a ČOV u dalších 
zdrojů znečištění s termínem do roku 1994 s tím, ţe do ukončení výstavby nebude rozšiřována 
vodovodní síť a nepropustné jímky budou vyváţeny na ČOV. Většina obcí do současné doby 
není odkanalizována nebo má jednotnou kanalizaci, funkční ČOV a splašková kanalizace je v 
povodí jen v minimálním rozsahu. Povolování nové výstavby by mělo být podmíněno např. 
vybudováním domácí ČOV nebo napojením na obecní ČOV a především následnou kontrolou 
jejího provozu. Zpracované studie potvrdily, ţe největší znečištění fosforem, základním prvkem 
eutrofizace vod, je z komunálních odpadních vod.  

Mnohé průmyslové podniky a provozovny v povodí byly uzavřeny nebo rekonstruovány 
a zabezpečeny proti úniku látek ohroţující kvalitu povrchových i podzemních vod. 

V oblasti zemědělské výroby byla provedena opatření spočívající především v rekonstrukci 
objektů ţivočišné výroby, kontrole hospodaření a především došlo k výraznému sníţení počtu 
chovaných dobytčích jednotek. Změny v rostlinné výrobě spočívaly v omezeném hnojení 
pozemků, rozšiřování zatravňovaných ploch a ve způsobu obhospodařování, kde je zohledněna 
svaţitost pozemků.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, ţe mnohá opatření uvedená v rozhodnutí byla provedena, 
některá však nebyla provedena z důvodu celospolečenských změn, nových zákonů a nařízení. 
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Je třeba dodat, ţe studie, kterými argumentovaly obce z okolí VN Vír, vychází z údajů v době 
svého vzniku, tudíţ jejich statistiky v současné době nemají vypovídající hodnotu a neodpovídají 
současným výzkumům, ani rozsahu zemědělské a průmyslové výroby v povodí VN Vír. Povodí 
Moravy vyuţilo aktuálních studií vypracovaných v rámci projektu Čisté povodí Svratky, které 
obsahují podklady a poznatky z posledních let a tudíţ přesněji mapují současnou situaci 
v povodí.  

Dále uvádíme, ţe bezprostřední okolí VN Vír je v současné době zalesněno nebo zatravněno. 
Pozemky navrţené k zatravnění v současné době nebyly vytipovány, okolí vodotečí nad VN je 
převáţně zatravněno či zalesněno. V případě skutečné potřeby by bylo moţné v ohroţených 
lokalitách protierozní opatření doplnit, ale jedná se o dlouhodobou činnost, protoţe se jedná 
o zásah do majetkových, vlastnických a uţivatelských práv (změnu kultury v evidenci KN můţe 
provést jen vlastník pozemku). V novém návrhu OP jsou vymezeny konkrétní pozemky 
s největším ohroţením, kde jsou stanoveny podmínky hospodaření. Jednou z podmínek je 
ponechat stávající zatravnění. 

Plán výstavby ČOV uvedený v rozhodnutí z roku 1986 nebyl v menších sídelních útvarech 
realizován. Povinnost likvidovat komunální odpadní vody v souladu se zákonem leţí primárně na 
jejich producentech, tj. majitelích jednotlivých nemovitostí. Pouze v případě, ţe je v obci zřízena 
kanalizace pro veřejnou potřebu je tato povinnost na příslušné obci.  

Povodí Moravy by ve svých stanoviscích k záměrům jednotlivých akcí řešících odvádění 
a čištění odpadních vod v povodí VN Vír z hlediska plánování oblasti vod mělo poţadovat 
maximální moţné omezení limitů vypouštěných odpadních vod do vod povrchových (do vodních 
toků), a poţadovat po znečišťovatelích trvalé dořešení likvidace odpadních vod – zajištění 
přiměřeného čištění odpadních vod. 

V povodí VN Vír byly realizovány následující ČOV: 

V Kraji Vysočina: pro obce Dalečín, Daňkovice, Javorek, Jimramov a Benátky, Líšná, Krátká, 
Sněţné, Tři Studně, Věcov, Fryšava pod Ţákovou horou, Herálec včetně místní části Kocanda 
a Svratka včetně místní části Moravská Cikánka. 

V kraji Pardubickém byla realizována ČOV města Polička. 

V současné době jsou v jednání nebo ve výstavbě v Kraji Vysočina ČOV pro obec Kadov 
a v kraji Pardubickém ČOV pro obce Svratouch a Pomezí.  

V povodí VN Vír se nachází cca dalších 30 ČOV u místních provozoven. 

V plánech rozvoje vodovodů a kanalizací i v plánech povodí jsou přesně specifikované úkoly 
likvidace splaškových vod, jejichţ realizace by výrazně přispěla ke zlepšení kvality povrchové 
vody ve VN Vír. 

Závěrem lze konstatovat, ţe většinu moţných rizik ohroţení jakosti a nezávadnosti povrchových 
vod v povodí vodárenské nádrţe Vír I je moţné eliminovat především dodrţováním obecné 
ochrany vod. 

Není ovšem vyloučena moţnost, ţe pokud se při kontrolní činnosti Povodí Moravy nebo 
vodoprávních úřadů zjistí potřeba rozšířit OP VN Vír, je potom moţno stanovit další zóny 
(území) OP II samostatně.   

Za prokázané omezení uţívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleţí 
vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada (tzv. ekonomická újma), kterou jsou povinni na 
jejich ţádost poskytnout v případě vodárenských nádrţí vlastníci vodních děl umoţňujících 
v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8 vodního zákona) k odběru vody 
z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného mnoţství odebírané vody. Nedojde-li 
o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové dohodě soud (§ 30 odst. 11 vodního 
zákona).  

Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ prostudoval vyjádření dotčených orgánů a zaslané 
doplnění od ţadatele v celé souvislosti s předloţeným návrhem OOP a na základě toho vydal 
výše uvedený návrh OOP OP VN Vír včetně odůvodnění. Součástí odůvodnění je mimo jiné 
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i vlastní posouzení vodoprávního úřadu jak k vlastnímu návrhu OP VN, tak i k vyjádřením 
dotčených orgánů – zejména MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŢP a to tak, jak je uvedeno výše. 

Závěrem je třeba ještě dodat, ţe stávající PHO budou zrušena aţ po nabytí účinnosti tohoto 
OOP OP VN Vír.  

Ing. Radka Straková v.r. 

úředník odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství  

  

Příloha:  
- souhrnná situace ochranných pásem  

Město Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Polička, Proseč a Svratka, městys 
Jimramov a Sněţné a obce Dalečín, Chlum – Korouhvice, Lísek, Nyklovice, Písečné, Rovečné, 
Strachujov, Sulkovec, Ubušínek, Unčín, Velké Janovice, Vír, Ţdánice, Borovnice, Daňkovice, 
Fryšava pod Ţákovou horou, Javorek, Kadov, Krásné, Křiţánky, Kuklík, Líšná, Nový Jimramov, 
Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Cikháj, Herálec, Borová, Březiny, Jedlová, Kamenec 
u Poličky, Korouhev, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Široký 
Důl, Telecí, Krouna, Svratouch se žádají o zveřejnění (vyvěšení) celého tohoto návrhu OOP 
na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání 
potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ. Po stejnou dobu bude návrh 
vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je téţ způsobem 
umoţňujícím dálkový přístup. Dnem zveřejnění návrhu OOP je tedy patnáctý den po vyvěšení 
na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.  

Datum vyvěšení:                                                    Datum sejmutí: 

………………………………………………….………………………………………………………… 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení          Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                    Razítko: 
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Rozdělovník: 

Navrhovatel (obdrží prostřednictvím datové schránky):  

- Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno  

Města, městyse a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové 
schránky):  

- Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

- Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

- Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

- Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

- Město Svratka, Palackého 30, 592 02 Svratka 

- Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 

- Městys Sněţné, Sněţné 55, 592 03 Sněţné 

- Obec Dalečín, Dalečín 30, 592 41 Dalečín 

- Obec Chlum – Korouhvice, Korouhvice 22, 592 65 Rovečné 

- Obec Lísek, Lhota 80, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 

- Obec Nyklovice, Nyklovice 42, 592 65 Rovečné  

- Obec Písečné, Písečné 25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

- Obec Rovečné, Rovečné 82, 592 65 Rovečné 

- Obec Strachujov, Strachujov 6, 592 42 Jimramov  

- Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné 

- Obec Ubušínek, Ubušínek 41, 592 65 Rovečné 

- Obec Unčín, Unčín 24, 592 42 Jimramov 

- Obec Velké Janovice, Velké Janovice 47, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

- Obec Vír, Vír 178, 592 66 Vír  

- Obec Ţdánice, Ţdánice 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

- Obec Borovnice, Borovnice 54, 592 42 Jimramov 

- Obec Daňkovice, Daňkovice 9, 592 03 Sněţné 

- Obec Fryšava pod Ţákovou horou, Fryšava pod Ţákovou horou 80, 592 04 Fryšava pod 
Ţákovou horou 

- Obec Javorek, Javorek 57, 592 03 Sněţné 

- Obec Kadov, Kadov 51, 592 03 Sněţné 

- Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 Sněţné 

- Obec Křiţánky, Moravské Křiţánky 116, 592 02 Svratka 

- Obec Kuklík, Kuklík 25, 592 03 Sněţné 

- Obec Líšná, Líšná 41, 592 03 Sněţné 

- Obec Nový Jimramov, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov 

- Obec Spělkov, Spělkov 19, 592 03 Sněţné 

- Obec Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Ţákovou horou 

- Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov 

- Obec Vlachovice, Vlachovice 15, 592 31 Nové Město na Moravě 

- Obec Cikháj, Cikháj 19, 591 02 Ţďár nad Sázavou 

- Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01 Herálec pod Ţákovou horou  

- Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky 
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- Obec Březiny, Březiny 32, 572 01 Polička 

- Obec Jedlová, Jedlová 321, 569 91 Jedlová u Poličky 

- Obec Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička  

- Obec Korouhev, Korouhev 234, 569 93Korouhev 

- Obec Nedvězí, Nedvězí 87, 569 92 Bystré u Poličky 

- Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky 

- Obec Pomezí, Pomezí 4, 569 71 Pomezí  

- Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky 

- Obec Pustá Rybná, Pustá Rybná 48, 572 01 Polička 

- Obec Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička 

- Obec Široký Důl, Široký Důl 100, 572 01 Polička 

- Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí 

- Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna  

- Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch  

Dotčené orgány (obdrží prostřednictvím datové schránky):  

- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, Příční 
405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem  

- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor ţivotního prostředí, Příční 405, 593 15 
Bystřice nad Pernštejnem  

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a ţivotního prostředí, Vratislavovo 
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě  

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Ţďár nad Sázavou, Tyršova 3, 
591 01 Ţďár nad Sázavou  

 

Dotčený orgán:  

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ţivotního prostředí, ochrana přírody, Seifertova 24, 
587 33 Jihlava   

 

Na vědomí (obdrží prostřednictvím datové schránky):   

- Městský úřad Ţďár nad Sázavou, odbor ţivotního prostředí, Ţiţkova 227/1, 591 31 Ţďár nad 
Sázavou  

- Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a ţivotního prostředí, Palackého 
nám. 160, 572 01 Polička 

- Městský úřad Hlinsko, odbor ţivotního prostředí, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko 

- Městský úřad Chrudim, odbor ţivotního prostředí, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice  

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti 
Ţďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Ţďár nad Sázavou  
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