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VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2016

o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2
v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46
odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských mís-
tech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22
odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2:

§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně zdroje přírodní minerální vody
jímané vrtem BQ-2, nacházejícího se na pozemkové
parcele č. 3256/1 katastrálního území Rohatec, okres
Hodonín, kraj Jihomoravský (dále jen „zdroj“), se
stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezpro-
střední okolí výstupu zdroje, je vymezeno čtvercem
o straně 10 m a je graficky vyznačeno v kopii katas-
trální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce,
a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2
k této vyhlášce. Ochranné pásmo I. stupně je sou-
časně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(3) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví
k ochraně infiltračního území zřídelní struktury
zdroje. Je graficky vyznačeno v kopii katastrální
mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na
mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této
vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) Na území ochranného pásma I. stupně je
vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a) budovat nebo provozovat čerpací stanice po-
honných hmot a olejové kotelny,

b) budovat nebo provozovat skládky odpadů
a skladovat odpady,

c) umisťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skla-
dování siláže,

d) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvko-
vých jímek nebo kejdy hospodářských zvířat
na pozemky,

e) budovat nebo provozovat trvalé skladovací
prostory ropných produktů, hnojiv a chemic-
kých prostředků,

f) aplikovat chemické přípravky na ochranu rost-
lin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na
kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo
zdroje,

g) zacházet se zvlášť nebezpečnými nebo závad-
nými látkami ve větším rozsahu nebo v přípa-
dech, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýše-
ným nebezpečím znečištění povrchových nebo
podzemních vod,

h) budovat nebo provozovat objekty pro zeměděl-
skou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné
objekty, ve kterých je výraznou složkou tech-
nologie manipulace se závadnými látkami, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo pod-
zemních vod,

i) vypouštět nečištěné odpadní vody a závadné
látky, které mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod, do vod povrchových
nebo podzemních,

j) zneškodňovat obsah žump a močůvkových jí-
mek,

k) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla
nebo budovat studny, nebo

l) provádět hornickou činnost, činnost provádě-
nou hornickým způsobem nebo trhací práce.

§ 3

Pásmo fyzické ochrany

Pásmo fyzické ochrany zdroje se oplotí pevným
plotem.
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§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. listo-
padu 2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 356/2016 Sb.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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