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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  

č. 142/2018 
 

OCHRANNÉ  PÁSMO  I.  STUPNĚ  VODNÍHO  ZDROJE  

 

Výroková část: 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle 

ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v řízení o návrhu opatření obecné povahy dle 

ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků 

(dále jen „správní rád“) posoudil návrh oprávněného k nakládání s podzemními vodami - odběru 

podzemních vod na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje, který dne 23.1.2017 podala 

společnost 

Volanická zemědělská, a.s. (ičo: 25251724), Volanice 69, 507 03  Vysoké Veselí, 

(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení navrhovateli: 

 

s t a n o v í   

dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona 

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 

Propojené studny SVL-1a a SVL-1b 
 

(dále jen „ochranné pásmo“) na pozemku parc. č. 238/109 v katastrálním území Veselská Lhota. 

Hydrogeologický rajón - 4360 Labská křída, ČHP 1-04-02-0210. 
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Ochranné pásma I. stupně se stanovuje v tomto rozsahu: 

 ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje (propojené studny SVL-1a a SVL-1b) je stanoveno na 

celém pozemku parc. č. 238/109 v k.ú. Veselská Lhota (nepravidelný čtyřúhelník o str. cca 20 m). 

 

Podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 30 vodního zákona pro činnosti v ochranném 

pásmu:  

 do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo 

vodu z vodního zdroje odebírat, které zde provádějí kontrolu, údržbu nebo opravu 

vodohospodářských objektů nebo osobám provádějícím údržbu vegetace a kontrolním 

vodohospodářským a hygienickým orgánům. 

 na území ochranného pásma je zakázáno skladování či manipulace s látkami ohrožujícími jakost 

nebo zdravotní nezávadnost vod a s látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo 

teratogenní vlastnosti. 

 nesmí být narušován půdní kryt - je zakázána těžba nerostů, průzkumy, odvodnění, vysazování 

dřevin a budování objektů pokud nesouvisejí s jímáním nebo úpravou podzemních vod. 

 pro veškeré zemní práce spojené ze zásahem do pozemku v ochranném pásmu I. stupně je nutný 

hydrogeologický dozor. 

 ochranné pásmo I. stupně bude oploceno (dle předložené dokumentace - Stavba oplocení vodního 

zdroje I. Vysoké Veselí k.ú. Veselská Lhota). Oplocení bude opatřeno tabulkou s nápisem 

„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“. Tabulky budou 

umístěny na každé straně oplocení a na vstupní brance. 

 tabulky (oplocení) s vyznačením ochranného pásma budou kontrolovány a v případě potřeby 

opravovány. 

 v ochranném pásmu I. stupně bude udržován pořádek, sečen travní porost (min. 2x za rok) a 

odstraňovány náletové dřeviny. 

 na ploše ochranného pásma nelze používat látky na ochranu rostlin a hnojiva.  

 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.1.2017 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního 

zdroje - Propojené studny SVL-1a a SVL-1b na pozemku parc. č. 238/109 v katastrálním území 

Veselská Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení ochranného pásma I. stupně  

vodního zdroje. 

Navrhovatel k žádosti a dále dne 2.6.2017 a 3.5.2018 doložil doklady dle vyhlášky č. 

432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 

vyjádření vodoprávního úřadu, a to doklady uvedené v příloze č. 21 této vyhlášky. 

 Povolení k odběru podzemních vod z vodního zdroje vydal Městský úřad Jičín rozhodnutím 

č. 405/08 ze dne 4.6.2008 (Č.j.: MuJc/2008/10254/ZP/Sko, Spis. zn.: ŽP - 01/177/2008/Šk). 

 Povinnost stanovit ochranné pásmo min. I. stupně u zdrojů pro zásobení pitnou vodou 

s odběrem 10 000 m3 vody ročně je dána § 30 odst. 1 vodního zákona. 

Rozsah ochranného pásma vychází z dokumentů: 

 Volanice - Veselská Lhota (Královéhradecký kraj), Návrh ochranných pásem vodního zdroje pro 

zásobování objektů ZD. Návrh ochranných pásem st. 13, kap. 6.3, který vypracoval Ing. Jaroslav 

Nadrchal a RNDr. Tomáš Pavlík (odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2000/2005) - Vodní 

zdroje Chrudim, spol. s r.o. 
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 Stavba oplocení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně Vysoké Veselí k.ú. Veselská Lhota, 

který vypracovala Ing. Radka Michková Popelíková (ČKAIT - 0201350) dne 17.5.2017. 

 Vodoprávní úřad přizval dne 23.5.2018 dotčené orgány k projednání návrhu opatření obecné 

povahy s dotčenými orgány. Dotčené orgány nemají námitek ke stanovení ochranného pásma I. stupně 

vodního zdroje: Propojené studny SVL-1a a SVL-1b na pozemku parc. č. 238/109 v katastrálním 

území Veselská Lhota 

Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Jičín a Městského úřadu Vysoké Veselí. Dotčené osoby mohli uplatnit písemné odůvodněné 

připomínky a námitky do 30 dnů od vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce 

Městského úřadu Jičín (tj do: 27.6.2018). Vodoprávní úřad v této lhůtě žádné připomínky a námitky 

neobdržel a proto vydává toto opatření obecné povahy tak, jak bylo navrženo. 

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a 

Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je předmětný záměr možný, protože lze 

předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr 

nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 

 

 

 

  „otisk úředního razítka“ 

Ing. Jana Mušková 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

                        

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………                           Sejmuto dne:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 MěÚ Jičín, Městský úřad Vysoké Veselí obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení 

 Dotčené osoby jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

Upozornění: 

 Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 

úřední desce Městského úřadu Jičín (§ 173 odst. 1 správního řádu). 
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Obdrží: 

navrhovatel (doručenky) 

Volanická zemědělská, a.s., IDDS: 54mgx5p 

 

zástupce navrhovatele (doručenky) 

DP Eco-Consult s.r.o., IDDS: d9rzqdn 

  

dotčené orgány 

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín - ochr. přírody, ZPF 

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r 

 

ostatní 

Město Vysoké Veselí, IDDS: ii5bafb 

Městský úřad Vysoké Veselí, Mírové náměstí č.p. 9, 507 03 Vysoké Veselí - vyhláška k vyvěšení 
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