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Městský úřad Valašské Meziříčí , odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle
ustanoven í § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č . 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů , (dále jen .vodní zákon") a jako speciální stavebn í úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , (dále jen . stavební zákon"), místně příslušný správní orgán
podle ustanovení§ 11 zákona č . 500/2004 Sb., správní řád , ve zněnf pozdějších předpisů , na základě podané
žádosti ze dne 30.9.2013 žadatele, ktetým je

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,755 01 Vsetín, I Č 0:47674652 (dále jen .navrhovatel"),
a v souladu s ustanovením§ 172 odst. 1 správního řádu zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ve věci
z mě ny

ochranného pásma I. a li. stupně vodního zdroje Hrachovec ,
dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Pro jfmaci území Hrachovec bylo vyhlášeno ochranné hygienické pásmo I. stupně a ochranné pásmo li.
rozhodnutím Okresního národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství ve Vsetíně č .j .: OVLHZ/vod./326/233/85/ ze dne 22.8.1985, s nabytím právní moci 30.9.1985.
Rozsah li . vnějšího ochranného pásma vodního zdroje Hrachovec byl zmenšen rozhodnutím vodoprávního
ú řadu OŽP MěÚ Valašské M eziříčí vydaným pod č.j. : MěÚVM 30801/2010, s nabytím právní moci dne
25.8.2010.
stupně - vnitřní a vnější

Jímací územ í Hrachovec v současnosti není využíváno.ale slouží pouze jako záložní zdroj pitné vody,
proto požádal navrhovatel o změnu - zmenšení ochranného pásma tohoto vodního zdroje v rozsahu :
Ochranné pásmo I. stupně - souvislé územ í parcely č. 2844/ 1 kú Valašské Meziříčí - město a parcely č . 1190/1
kú Hrachovec. Prostor takto vymezeného ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude oplocen a opatřen
výstražnými tabulemi.
Ochranné pásmo li. stupně - souvislé území chránící bezprostřední okolí ochranného pásma I. stupně
Hranice vede v toku Rožnovské Bečvy po koruně Reichova jezu , od její severní části vede po severní patě
inundačn í hráze k severovýchodu až k hranici katastru Hrachovce. Po této hranici dále k SSV cca 70 m směrem
na Boží muka až k železničn í trati Valašské Meziříčí - Rožnov a po její jižní straně , podél paty náspu k východu
až do blízkosti Hrachoveckého jezu . Odtud vede hranice dále podél toku Rožnovské Bečvy ve vzdálenosti 20 m
od jejího pravého břehu až k silničnímu mostu do obce Střítež nad Bečvou , přes tento most, podél jeho
západního okraje na levý břeh a ve vzdálenosti 20 m od n ěj po proudu zpět , k západu podél toku řeky až do
oblasti Hrachoveckého jezu. Odtud ve vzdálenosti 20 m podél levého břehu mlýnského náhonu až k
Hrachoveckému potoku. Dále vede hranice k jihu ve vzdálenosti 20 m podél Hrachoveckého potoka až ke
komunikaci na ulici Kouty, po jejím severním okraji směrem k Valašskému Mez i říčí , k západu až po linku
vysokého napětí. Podél ní k severu a po cca 100 m k severozápadu až k levému břehu řeky Rožnovské Bečvy
a podél něj k severovýchodu zpět ke koruně Reichova jezu .
Měněné

hranice ochranného pásma vodního zdroje Hrachovec jsou zakresleny v mapové

příloze .

K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením přímo dotčeny, uplatnit v souladu s ust.§ 172 odst.4 písemné připomínky do 30 dn ů ode dne
vyvěšení návrhu opatření obecné povahy.
Podle§ 172 odst.5 správního řádu mohou ti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnických práv mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 d nů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání
úkonu nelze prominout.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na m ístě a ústního
jednání, neboť žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení.
Do dokumentace změny návrhu je možno nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Valašské
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- 11 ° hod a od 12° - 16 °

Meziříčí , Soudní 1221, 1.patro č.dveří 205 v úřední dny pondělí a středa od 8

°

hod.
Vodoprávní úřad , odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí , žádá obecní úřady dotčených obcí
o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úředních deskách úřadU po dobu 30 dnů .
Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět vodoprávnímu úřadu odboru
ŽP MěÚ Valašské Meziříčí.
Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a též způsobem
dálkový přístup.

umožňujícím

Ing. Dana Horsáková
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a dotčených obcí.
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