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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE  
 

Výroková část: 

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný 

podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 

„správní řád“), na návrh žadatele ze dne 04.05.2022, kterým je  

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, IČO 72040734, Palackého nám. 1, 569 43  

Jevíčko, 

na základě plné moci zastoupen společností  

VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 6, 571 01  Moravská Třebová, 

podle § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou oznamuje opatření obecné povahy, jímž stanovuje 

ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj prameniště Jevíčko – studna Reifova pila, umístěného na 

pozemku parc. č. 1312/5 v katastrálním území Jaroměřice v lokalitě:  

Název kraje Pardubický 

Název obce  Jaroměřice 

Název a identifikátor katastrálního území Jaroměřice [657484] 

Čísla hydrologického pořadí a podpořadí 4-10-02-090, 4-10-02-091, 4-10-02-093, 4-10-02-

094 

Hydrogeologický rajon 5221 Boskovická brázda – severní část 

Označení vodního útvaru podzemních vod 52210 Boskovická brázda – severní část 

Charakter útvaru podzemních vod podzemní voda hlubšího oběhu 

Označení útvaru povrchových vod MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrnský potok po 

ústí do toku Třebůvka 

Správce povodí Povodí Moravy s. p. 

Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y 

určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)  

1112687.82; 584159.77 

 

I. Podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 

vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, 

s t a n o v u j e  o c h r a n n é  p á s m o  I .  s t u p n ě  z d r o j e  p o d z e m n í c h  v o d   

„ p r a m e n i š t ě  J e v í č k o  –  s t u d n a  R e i f o v a  p i l a “  
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na části pozemku p. č. 1312/5 kde je vlastní jímací studna, na části pozemku p. č. 3506 a pozemku st. p. č. 

763, kde je situována čerpací stanice, v k. ú. Jaroměřice – viz situační výkres ochranného pásma I. stupně.  

Ochranné pásmo I. stupně má tvar nepravidelného mnohoúhelníku velikosti 40 m x 70 m a je protažené 

ve směru západ – východ. Širokoprofilová studna se nachází přibližně ve středu východní části OP I. 

Celková plocha činí 2312 m2. 

Prameniště Reifova pila se nachází v údolní nivě řeky s označením IDVT 10100239 – Jevíčka, ve 

vzdálenosti přibližně 1 km severovýchodně od města Jevíčko. Pozemek parc. č. 1312/5 v k. ú. Jaroměřice 

je ve vlastnictví Města Jevíčko. Ve vzdálenosti 22 m severozápadně od studny se na pozemku parc. č. st. 

763 v k. .ú. Jaroměřice nachází budova čerpací stanice, 12 m jižně od studny na pozemku parc. č. 1312/5 

v k. .ú. Jaroměřice šoupátková šachta. Prameniště je přístupné z komunikace III/36613.  

 

Situační výkres ochranného pásma I. stupně: 



 

 

I.I Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona vodoprávní úřad pro ochranné pásmo I. stupně 

stanovuje následující podmínky: 

 Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno s uzamykatelným vstupem, jímací objekt bude také 

uzamykatelný. Výjimku z oplocení může pouze v případě souhlasu správce vodního zdroje 

tvořit východní hranice vůči rodinnému domu čp. 348, kde je možné místo drátěného oplocení 

zřídit tzv. živý plot. 

 Po obvodu ochranného pásma budou umístěny na viditelném místě výstražné tabulky 

s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán“, 

včetně informace o provozovateli vodního zdroje. Označení ochranného pásma bude řádně 

udržováno.  

Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro pověřené pracovníky 

organizací, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, provozovatele a správce 

ochranného pásma, dále osoby zabezpečující údržbu či opravu plochy, objektů a zařízení. 

Vstup kontrolních orgánů je možný pouze v doprovodu zástupce provozovatele. 

 Bude prováděna pravidelná kontrola ochranného pásma a jímacích objektů. Případné 

nedostatky budou operativně odstraněny. O vodním zdroji a ochranném pásmu budou vedeny 

provozní záznamy.  

V rámci sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodního zdroje je provozovatel 

povinen pravidelně kontrolovat kvalitu podzemní vody.  

 Pozemek ochranného pásma I. stupně bude trvale zatravněn a udržován pravidelnou sečí 

(min. 2x ročně). Likvidace biologického odpadu bude prováděna v souladu s příslušnými 

právními předpisy mimo ochranné pásmo I. stupně. Stávající ovocné a jiné dřeviny mohou v 

ochranném pásmu zůstat. 

 Je nutné zabránit jakýmkoliv splachům do ochranného pásma I. stupně. Odvodňovací příkopy 

mezi silnicí a oplocením ochranného pásma budou udržovány ve funkčním stavu. Průchodný 

bude rovněž odvodňovací příkop při západní hranici ochranného pásma I. stupně s volným 

odtokem do bezejmenného pravostranného přítoku Jevíčky. 

 Zakazuje se aplikace a jakákoli manipulace s látkami ohrožujícími jakost a zdravotní 

nezávadnost vod, jakožto i jejich skladování, s výjimkou chemických látek používaných pro 

zabezpečení vyhovující kvality vody. Zákaz se týká i hnojiv, repelentů a chemických látek na 

ochranu rostlin.  

 Zakazuje se veškerá činnost včetně stavebních prací, pokud tyto činnosti nesouvisejí s 

provozem a údržbou vodního zdroje či pozemku ochranného pásma I. stupně. 

 Nesmí se provádět zemní práce narušující půdní pokryv. Případné nutné zásahy do mocnosti 

krycích vrstev budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem. 

Je zakázána těžba, použití trhavin, hornická činnost a provozování zařízení, která mohou 

ovlivnit režim zvodnělých vrstev. 

 Nesmí se provádět pastva zvířat. 

 V ochranném pásmu I. stupně je zákaz parkování vozidel a jiných mechanismů. 

 Odpadní vody z provozu rodinného domu čp. 348 budou akumulovány v nepropustné jímce a 

vyváženy na obecní čistírnu odpadních vod.  

 

Účel ochranného pásma I. stupně: 

Ochranné pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího zařízení. 

 

 

II. Podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, 

v platném znění, vodoprávní úřad  

s t a n o v u j e  o c h r a n n é  p á s m o  I I .  s t u p n ě  z d r o j e  p o d z e m n í c h  v o d   

„ p r a m e n i š t ě  J e v í č k o  –  s t u d n a  R e i f o v a  p i l a “  
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na pozemcích v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a katastrálním území Jaroměřice – viz příloha č. 

1 (Priloha_1_Reifova pila_Ochranne_pasmo_2.stupne_pozemky).   

Ochranné pásmo II. stupně je stanovováno vně ochranného pásma I. stupně. Infiltrační oblast vodního 

zdroje, tj. oblast tvorby podzemních vod exploatovaného kolektoru, se nachází v území jihovýchodně až 

východně od zdroje. Zahrnuje zemědělsky využívanou krajinu a zalesněný protáhlý hřbet s vrcholem 

Hejk s výchozy permokarbonského (zvodněného) souvrství. Při stanovení rozsahu ochranného pásma II. 

stupně bylo vycházeno z předešlého návrhu (PAVLIS, 2004), přičemž pásmo bylo rozšířeno o celou 

pravobřežní údolní nivu Jevíčky, a to s ohledem na tektonické založení údolí. Na severovýchodě navazuje 

ochranné pásmo II. stupně na navržené ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Biskupice. Ochranné 

pásmo II. stupně se nachází v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a Jaroměřice. Celková plocha 

ochranného pásma II. stupně je 1 467 386 m2. 

 

II.I Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona vodoprávní úřad pro ochranné pásmo II. stupně 

stanovuje následující podmínky: 

 Na plochu ochranného pásma II. stupně bude nahlíženo jako na zranitelnou oblast podle 

nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném 

znění.  

 Na ochranu zemědělských rostlin i na ochranu a ošetření lesních porostů budou používány 

pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy, pesticidy aj.), jejichž použití v 

ochranných pásmech II. stupně je povoleno! Je nutné se řídit každoročně zveřejňovaným 

„Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“.  

Přípravky pro chemickou ochranu rostlin se v ochranném pásmu II. stupně nesmí skladovat.  

 Nesmí se rozšiřovat orná půda na úkor stávajících trvalých travních porostů. V rámci 

hospodaření je vhodné upřednostnění víceletých jetelotravních směsek oproti silně erozní 

kukuřici.  

Každá razantní změna dosavadního způsobu obhospodařování významná z pohledu ochrany 

vod musí být předem posouzena osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.  

 V ochranném pásmu II. stupně lze pro hnojení používat pouze statková hnojivá s pomalu 

uvolnitelným dusíkem a minerální dusíkatá hnojivá (jednosložková, vícesložková) s 

doporučením hnojiv s omezenou rozpustností. Hnojení bude prováděno dle nařízení vlády 

262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění. 

 Do prostoru ochranného pásma II. stupně se nesmí vyvážet obsahy žump, močůvkových 

jímek, kejda hospodářských zvířat, silážní šťávy nebo digestát z bioplynových stanic. 

 V ochranném pásmu II. stupně nelze budovat skládky hnoje, kompostu či siláže, ze kterých by 

do podloží mohly unikat závadné látky ohrožující jakost podzemních vod. 

 Polní a lesní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok 

povrchových vod. V ochranném pásmu II. stupně nelze provádět odvodňovací práce. 

 Na lesních pozemcích bude zachován dosavadní vegetační pokryv, obhospodařování lesa 

bude prováděno pokud možno přírodě blízkým způsobem. Způsob hospodaření bude 

promítnut do lesního hospodářského plánu. 

Kácení lesa není možné provádět mýtním způsobem. Nelze zde budovat a provozovat lesní 

školky. Skládky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě. Při 

výchovných a obnovných těžbách dřeva je nutno vytěženou biomasu vyklidit mimo ochranné 

pásmo. 

 U techniky používané při lesním obhospodařování používat pouze ekologicky vhodné 

prostředky (týká se olejů, pohonných hmot aj.). Je nutné zabránit únikům závadných látek do 

okolního prostředí. 

 Oprava strojů nebo doplňování pohonných hmot do jakékoliv mechanizace je možné pouze 

v prostorách zabezpečených proti úniku závadných látek do horninového podloží.  

V ochranném pásmu II. stupně se nesmí budovat skládky pohonných hmot. 
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 Při údržbě povrchu silnic probíhajících ochranným pásmem II. stupně používat posypové soli 

pouze v nejnutnějších dávkách. Omezit preventivní aplikaci chemických rozmrazovacích 

prostředků. U místních komunikací v obci doporučujeme upřednostnit dle aktuální situace 

nechemický typ zimní údržby. 

V případě silnice ě. 36613 navrhujeme provádět zimní údržbu pouze mechanickým způsobem 

(inertní posypy).  

 Odpadní vody v ochranném pásmu II. stupně nelze likvidovat formou zasakování do 

horninového prostředí. 

 Výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vody (nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 

Sb.), je zakázána. 

 Veškeré zásahy do zemské kůry hlubší než 3,0 m, tj. vrty, studny terénní zářezy, těžba zemin 

a hornin v ochranném pásmu II. stupně musí být posouzeny osobou odborně způsobilou v 

oboru hydrogeologie. 

 Jakákoliv úprava vodních toků, včetně výstavby vodních nádrží a vodních biocenter, musí být 

hydrogeologicky posouzena. 

 V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno budovat skládky odpadu všech skupin.  

 Hranice ochranného pásma II. stupně musí být v terénu viditelně vyznačeny tabulemi či 

výtyčkami s nápisem „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“. Tabule budou 

umístěny na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma II. stupně. 

 

Účel ochranného pásma II. stupně: 

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 

 

Situační výkres ochranného pásma II. stupně: viz příloha č. 2 (Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_ 

pasma_2.stupne). 

 

 
Odůvodnění: 

Dne 04.05.2022 na Městský úřad Moravská Třebová žadatel v zastoupení podal návrh pro stanovení 

ochranného pásma I. a II. stupně podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona zdroje podzemních vod 

prameniště Jevíčko – studna Reifova pila, v předložené dokumentaci označený „Jevíčko - studna 

Reifova pila, Pardubický kraj“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení ochranného pásma 

prvního a druhého stupně v rozsahu dle předloženého hydrogeologického posudku a situačního výkresu 

obou ochranných pásem. 

Návrh byl doložen všemi povinnými podklady podle § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 

v platném znění, a § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady 

pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění. 

K návrhu byly předloženy tyto podklady: 

 Hydrogeologické posouzení, které v srpnu 2021 za Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. vypracovali 

Mgr. Miroslav Komberec (odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a inženýrské 

geologii, poř. č.2224/2013) - odpovědný řešitel geologických prací, RNDr. Radko Pavliš (odborná 

způsobilost v hydrogeologii, poř. č.1184/2000) a Ing. Blahoslav Tefr (odborná způsobilost v oboru 

hydrochemie), cituji: „...Vodní zdroj slouží pro zásobování skupinového vodovodu Malá Haná 

(Jevíčko) pitnou vodou. Vodní zdroj tvoří širokoprofilová šachtová studna vybudovaná v roce 1936. 

Studnou je odebíraná podzemní voda z permokarbonských hornin boskovické brázdy.“, 

se závěrem, cituji: 

„Předložený hydrogeologický posudek hodnotí stav jímacího objektu, vývoj vodárensky odebíraného 

množství a kvality jímané vody. Na základě zhodnocení základních kvantitativních a kvalitativních 
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parametrů a terénního průzkumu navrhujeme pro prameniště Reifova pila stanovit ochranné pásmo I. 

stupně a stanovit ochranné pásmo II. stupně v rozsahu doloženém v příslušných grafických přílohách. 

Zároveň navrhujeme opatření ve vymezených pásmech a kontrolní opatření ohledně vodárenského 

provozu prameniště. Zde klademe důraz na zpřísnění podmínek zemědělského obhospodařování na 

okolních pozemcích, což je hlavní zdroj znečištění jímané podzemní vody. Z dalších opatření lze 

zmínit omezení chemické údížby silnice III. třídy č. 36613 v úseku ochranného pásma II. stupně a 

kontrolu způsobu obhospodařování vymezených ploch v OP II. stupně. 

Prvořadé a důležité je zpracovat komplexní návrh zemědělského a lesnického obhospodařování 

pozemků zahrnutých do ochranného pásma II. stupně a změnu způsobu zimní údržby silnice III. třídy 

č. 36613.  

Vodní zdroj "Reifova pila" je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody skupinového vodovodu 

Malá Haná.“, 

Vyjádření vodoprávního úřadu: Navržená opatření pro ochranu vodního zdroje vycházející 

z předloženého hydrogeologického průzkumu byla plně zapracována do podmínek stanoveného 

ochranného pásma I. i II. stupně.  

 Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 

08948/2022/HOK-Sy ze dne 03.06.2022, cituji: „K žádosti o stanovení ochranného pásma I. a II. 

stupně vodního zdroje pitné vody zdroj Jevíčko – studna Reifova pila p. p. č. 1312/5 v k. ú. 

Jaroměřice, nejsou z hlediska ochrany veřejného zdraví námitky.“. 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 

16550/2022/OZP9, č. j. MUMT 18731/2022 ze dne 02.06.2022.  

 Závazné stanovisko obecného stavebního úřadu Městského úřadu Jevíčko spis. zn. OVUP 

2194/2022/G, č. j. OVUP/2235/2022-LG ze dne 25.07.2022, cituji: „Záměr je z hlediska souladu s 

politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 

územního plánování přípustný.“. 

Předložený návrh opatření obecné povahy vodoprávní úřad projednal s dotčenými orgány: vyjádřením zn. 

KHSPA 08948/2022/HOK-Sy ze dne 03.06.2022 s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, 

formou koordinovaného závazného stanoviska č. j. MUMT 18731/2022 ze dne 02.06.2022 s agendami 

Městského úřadu Moravská Třebová a formou závazného stanoviska č. j. OVUP/2235/2022-LG ze dne 

25.07.2022 s obecným stavebním úřadem Městského úřadu Jevíčko. V souladu s § 172 odst. 1 správního 

řádu návrh opatření obecné povahy zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup - veřejnou 

vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Moravská Třebová, Obecního úřadu Jaroměřice a Obecního 

úřadu Biskupice a současně vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo 

námitky do termínu 30 dní po obdržení návrhu, tj. nejpozději do 25.07.2022.  

Vyhodnocení připomínek: Ve stanovené lhůtě nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky 

ani námitky. 

Rozhodnutí o námitkách: Účastníci neuplatnili námitky, rozhodnutí o námitkách nebylo vydáno. 

Ochranná pásma se stanovují v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu 

území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a 

pozemků – viz situační výkresy ochranných pásem. 

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. V ochranných pásmech je zakázáno provádět 

činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. 

Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona a v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se 

stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, 

v platném znění, vodoprávní úřad výrokem I.I a II.I pro jednotlivá ochranná pásma stanovil uvedené 

podmínky.  

Vodoprávní úřad posoudil návrh z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 

plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, a dospěl k závěru, že je možný, 

protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že návrh nebude mít 

za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Vodoprávní úřad přezkoumal 

předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že nejsou ohroženy 
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zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné 

povahy.  

 

Stanovené ochranné pásmo vodního zdroje je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož 

se týká, a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu 

s vyhláškou o územně analytických podkladech.  

Ochranná pásma vodních zdrojů budou k dispozici na Digitální technické mapě ČR www.dtmcr.cz. 

 

 

Poučení: 

Závazné opatření obecné povahy není rozhodnutím. Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 

správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze 

podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného 

řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. 

Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, 

lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti 

prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.  

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

Ing. Pavel Báča 

vedoucí odboru životního prostředí 

Městský úřad Moravská Třebová 

  

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 

nevyměřuje. 

 

Rozdělovník: dotčené osoby (obdrží veřejnou vyhláškou) 

žadatel  

1. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

zástupce žadatele  

2. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

dotčené orgány 

3. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01  

4. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01 

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

http://www.dtmcr.cz/
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6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

7. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

obdrží k vyvěšení  

8. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01 

9. Obecní úřad Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6 

 sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44  Jaroměřice u Jevíčka 

10. Obecní úřad Biskupice, IDDS: zxwbma7 

 sídlo: Biskupice č.p. 11, 569 43  Jevíčko 

 

 
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská 

Třebová, Obecní úřad Jaroměřice a Obecní úřad Biskupice se tímto žádají o: 

1) vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku, 

2) potvrzení o dni vyvěšení, 

3) ponechání na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby 

vyvěšení nezapočítávají), 

4) potvrzení o dni sejmutí, 

5) zaslání vytištěného potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – 

vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..........................  Sejmuto dne: .......................... 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

 

 

Přílohy:  

1. Priloha_1_Reifova pila_Ochranne_pasmo_2.stupne_pozemky 

2. Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_pasma_2.stupne 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úřední dny a hodiny:    Bankovní spojení:    IČO:    Telefonní ústředna: 
Pondělí, středa    Komerční banka Svitavy   00277037    461 353 111 

8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00   1929-591/0100 
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