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       MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KN ĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

 
naše č.j. : OVŽP-32135/15-5739/2015-Ku            
oddělení: životní prostředí 
spisová zn.: 231.2  skartační zn.: A/5 
počet listů dokumentu: 5   
počet příloh/listů: 2 - situace OP II. stupně – přehledná mapa se  
                                    zákresem  a vyznačení OP II. stupně v mapě KN 
vyřizuje: ing. Kunertová  / linka: 356             
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz  
 
V Rychnově nad Kněžnou  dne  18. listopadu 2015 
 
 
Stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou.  
 
 
     N Á V R H     O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A                                                                           

 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, obdržel dne 11.listopadu 2015 žádost Města Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů 
Rychnov nad Kněžnou. Ochranné pásmo II. stupně je navrženo stanovit jako ucelené území na 
pozemcích v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  
 
Žádost o stanovení ochranného pásma byla doložena odborným podkladem – Rychnov nad 
Kněžnou OP II.stupně, Podkladovou zprávou pro stanovení ochranného pásma, zpracovaným 
společností OHGS s.r.o, 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v prosinci 2014, pod č. zak. 
214 1194 (zodpovědný řešitel podle zákona č. 62/1988 Sb. - RNDr. Svatopluk Šeda, odborná 
způsobilost v hydrogeologii č. 2067/2008), jehož součástí je vymezení hranic ochranného 
pásma II.stupně vodního zdroje, návrh omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. 
stupně, technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů, kontrolní činnost a přílohou 
doložena přehledná mapa se zákresem OP I.a II. stupně vod. zdroje v m 1:10000, zákres hranic 
ochranného pásma do katastrální mapy, seznam parcel zahrnutých do OP II.stupně vodního 
zdroje a záznam podrobného měření změn, zpracovaný Ing. Rudolfem Lánským, Geodézie, 
Staré náměstí 45, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.geometr. plánu 264-18/2010, ověřeného Ing. 
Rudolfem Lánským dne 8.2.2010, pod č. ověření 22/2010. Dále bylo doloženo rozhodnutí 
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související se stanovením ochranného pásma  I.stupně z roku 2010, soupis pozemků zahrnutých 
do návrhu II. ochranného pásma s uvedením jejich vlastníků. Všechny podklady ke stanovení 
OP jsou uloženy k nahlédnutí u odboru  ŽP MěÚ Rychnov n. Kněžnou vždy v úřední den 
(pondělí a středa  8:00  - 17:00). 
 
V rámci řízení o návrhu opatření obecné povahy  podle ustanovení § 172, odst. 3) zákona č. 
500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) a § 115a, odst. 2) 
vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad veřejné projednání návrhu na stanovení ochranného 
pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou, které se bude konat   

 
 dne   16. prosince  2015  (středa)  v 9:00 hod.     

 
ve velké zasedací místnosti  - č. dveří 208, ve  II. patře budovy MěÚ Rychnov nad Kněžnou, 
Havlíčkova ul. 136, v Rychnově nad Kněžnou.  
 
Písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky může k návrhu 
opatření obecné povahy dle ustanovení § 172, odst. 4) správního řádu uplatnit kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.  
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné  
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou 
dle ustanovení § 172, odst. 5) správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního 
prostředí, ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění. Dnem zveřejnění je první den vyvěšení této 
vyhlášky. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který 
opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní 
odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst.1) 
správního řádu.)    
 
 

Návrh opatření obecné povahy 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona 
a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)  
 

                                                 s t a n o v u j e  
 
podle § 30 odst. 1 „vodního zákona“, ochranné  pásmo II. stupně vodních zdrojů Rychnov 
nad Kněžnou, v kraji Královéhradeckém, obci Synkov-Slemeno, v k.ú. Slemeno u Rychnova 
nad Kněžnou a to jako souvislé území zahrnující pozemky č.parc. 3310, 3491, 3492, 3493, 
3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3507, 3509, 3510, 
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3511, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3516/1, 3516/2, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 
3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543, 3545, 
3547, 3548, 3549, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 3561, 3562, 3613, 3614, 3631, 3639, 
3640, 3642, 3657, část 3519, část 3520 a č.parc. st. 88, číslo hydrogeologického rajonu:  4222 
–  Podorlická křída  v povodí Orlice, číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-079 v povodí 
vodního toku Kněžná. 
 
Vymezení hranic ochranného pásma II.stupně :  
Ochranné pásmo má přibližně tvar trojúhelníku protaženého ve směru od východu k západu. 
Nejkratší východní stranu tvoří hranice katastrálních území Rychnov nad Kněžnou a Slemeno 
u Rychnova nad Kněžnou, jižní strana je vedena po pravém břehu Kněžné, která zde tvoří 
hranici mezi katastrálním územím Slemeno u Rychnova nad Kněžnou a Jámy u Rychnova nad 
Kněžnou. Severní strana je vedena podél železniční trati. Na západní straně je hranice tvořena 
s odvodňovacím příkopem č.parc. 3508. 
Dělené pozemky jsou řešeny dle předloženého záznamu podrobného měření změn, 
zpracovaného Ing. Rudolfem Lánským, Geodézie, Staré náměstí 45, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, č.geometr. plánu 264-18/2010, ověřeného Ing. Rudolfem Lánským dne 8.2.2010, pod 
č. ověření 22/2010.  
 
Účel stanovení ochranného pásma:  
Ochrana vodních zdrojů – využívaných trubních studní  RK-1, RK-1A a RK-3 k zásobování 
veřejného vodovodu pitnou vodou.  
 
Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně  

• zakázána je stavba studní určených k nakládání s podzemní vodou (jímacích i 
vsakovacích objektů) o hloubce větší než 20 m;  

• podmíněně možné jsou nové stavby jiného druhu než stavby studní, pokud by měly 
zasahovat do hloubky větší než 20 m. Jedná se například o vrty pro tepelná čerpadla 
systému země-voda, piloty pro hlubinné zakládání staveb apod. Podmínkou jejich 
realizace je taková konstrukce, kde mezikruží mezi nezapaženou stěnou vrtu a 
instalovaným účelovým prvkem (zárubnice, kolektor, ocelová výztuž, apod.) bude od 
povrchu terénu po bázi svrchnokřídových sedimentů vyplněno vhodným izolačním 
materiálem v tloušťce minimálně 30 mm, navázaným na okolní horninu tak, aby bylo 
vyloučeno propojení zvodnělých kolektorů. Uvedené záměry budou předem projednány 
věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, podkladem k vydání souhlasu  nebo 
vyjádření bude hydrogeologické posouzení s upřesněním konkrétních podmínek 
realizace; 

• podmíněně možné jsou takové činnosti, které nejsou stavbami, ale svým technickým 
charakterem se stavbám mohou blížit, pokud jejich projektovaná hloubka bude více než 
20 m. Jedná se především o průzkumné objekty (vrty) prováděné obvykle v režimu 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.   
Podmínkou jejich realizace je takový postup, při kterém budou karotážními metodami 
identifikovány jednotlivé zvodnělé obzory. Pokud bude vrt k účelu průzkumu nebo 
výzkumu otevřen po dobu delší než 10 dnů, bude ve vrtu otevřen pouze jeden zvodnělý 
obzor a ostatní kolektory budou odtěsněny: mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí bude 
v tl. minimálně 30 mm vyplněno vhodným izolačním materiálem, navázaným na okolní 
horninu tak, aby bylo vyloučeno propojení zvodnělých kolektorů. Uvedené záměry 
budou předem projednány  věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, podkladem 
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k vydání souhlasu nebo vyjádření bude hydrogeologické posouzení s upřesněním 
konkrétních podmínek realizace; 

• zemědělské využití ploch OP II není omezováno nad rámec ochranných režimů, 
vyplývajících z institutu CHOPAV a zranitelných oblastí;  

 
 

Technická opatření v ochranném pásmu  II. stupně  
 
Po obvodu ochranného pásma II.stupně budou instalovány tabule s nápisem  
 
„Ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně“ 
 
Tabule budou orientovány vně ochranného pásma a umístěny na přístupové cestě k vodním 
zdrojům a v rozích ochranného pásma na severní straně.  
 

                                                            konec návrhu 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Město Rychnov nad Kněžnou zajišťovalo v roce 2012-2013 zpracování Analýzy rizik 
potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj za účelem ověření 
vlivu potencionálních starých ekologických zátěží jako zdrojů znečištění pro vodárensky 
významný zdroj pitné vody Města Rychnov nad Kněžnou. 
Ze závěrů této Analýzy vyplynul mimo jiné požadavek, aby pro  území oblasti akumulace 
podzemních vod byly zajištěny  podklady ke stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. 
stupně ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 
vodní zákon). 
V současné době je již schválen  Územní plán Města Rychnov nad Kněžnou, který má  pro část 
doporučeného území ze závěrů analýzy rizik zapracovány omezující limity  pro využití ploch 
ve vyčleněném území.  V návaznosti na toto území si nechalo Město Rychnov n. Kn. zpracovat 
odborný podklad – podkladovou zprávu pro stanovení ochranného pásma – Rychnov nad 
Kněžnou - OP II.stupně, zpracovatel RNDR. Svatopluk Šeda, společnost OHGS s.r.o., 
17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, prosinec 2014.    
 
K zásobování  veřejného skupinového vodovodu vodou mohou být v současné době využívány 
vrty  RK-1, RK-1A a RK-3 (přednostně využíván RK-3) v k.ú. Slemeno u Rychnova nad 
Kněžnou. Z hlediska ochrany je v okolí vrtů  RK-1, RK-1A a RK-3 staveno pouze ochranné 
pásmo I. stupně o ploše 3013 m2, zahrnující parcely č. 3519, 3520, st. 110 a st. 112, vše k.ú. 
Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. 
Návrh na stanovení II.ochranného pásma v celkové ploše cca 17,36 ha navazuje na ochranné 
pásmo I. stupně stanovené rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŽP pod č.j. ŽP-2688/10-
130/2010 – Nos ze dne 10.2.2010.  
 
Rozsah kontrolní a monitorovací činnosti je pro jímací území Rychnov nad Kněžnou 
specifikován v Řádu jímací oblasti  Rychnov nad Kněžnou, zpracovatel OHGS, s.r.o., Ústí nad 
Orlicí, ze   srpna 2013, který byl schválen rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP č.j. OVŽP-
33209/13-6197/2013-Ku v prosinci 2013 a zahrnuje předpis pro provádění monitoringu mimo 
jiné na jímacích vrtech  RK-1, RK-1A a RK-3.   
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Tento návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů 
Rychnov nad Kněžnou musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšen po 
dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OÚ Synkov-Slemeno a současně 
návrh zveřejněn  způsobem umožňující dálkový přístup.  
  
                                                                                              Ing. Dita Kunertová 
                                                                        referent odboru výstavby a životního prostředí 
                                                                                Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou      
 
                                                                                         „otisk úředního razítka“  
 
Rozdělovník: 
 
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. : 
 
1. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
2. Obec Synkov- Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
Ostatním účastníkům se doručuje formou veřejné vyhlášky      
 
Dotčené orgány :  
 
1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na úřední desce na dobu 15 

dní) 
2. Obecní úřad Synkov - Slemeno, Synkov č.p. 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (se žádostí 

o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)    
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP - orgán státní správy lesů  
4. Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
5. KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor ŽP a Ze, oddělení ochrany přírody a krajiny – orgán  
    ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                                                                           

                                     
Vyvěšeno: 
 
 
 
Sejmuto: 
 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
 
Na vědomí: 
 
1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
2. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn. 
3. ZEA Rychnovsko a.s., 517 11 Javornice č.p. 35                                                
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