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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 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), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh
obce Hejnice se sídlem Hejnice 66, 564 01 ŽAMBERK (IČ 00278831, CZ-NACE 751100),

I.

stanovuje
podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o c h r a n n é h o p á s m a I . s t u p n ě za účelem
ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody (jímané
prostřednictvím vrtané studny HE-1 na pozemku parc. č. 63/1  pozemek ve zjednodušené
evidenci – pozemkový katastr parc. č. 722, kat. území Hejnice u Žamberka), kat. území
Hejnice u Žamberka, obec Hejnice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, a to v tomto
rozsahu:
O c h r a n n é p á s m o I . s t u p n ě - vodního zdroje podzemní vody je souvislé území o
ploše 300 m2, které je vymezeno


částí pozemku parc. č. 63/1, vedeného v katastru nemovitostí (části pozemků ve zjednodušené
evidenci – pozemkový katastr parc.č. 722 a 720, kat. území Hejnice u Žamberka), kat. území
Hejnice u Žamberka (podle měřičského náčrtu na vyznačení ochranného pásma vodního
zdroje č. 187-8/2011 ze dne 24. února 2011 – viz příloha tohoto návrhu opatření obecné
povahy).

Zájmové území ochranného pásma I. stupně se hydrologicky nachází v povodí recipientu
Divoká Orlice - číslo hydrologického pořadí 1-02-02-034. Z hlediska hydrogeologického
leží zájmové území v rajónu 5211 - Poorlický perm - severní část. Grafické znázornění
průběhu hranic ochranného pásma I. stupně vodního zdroje je vyznačeno na situaci
v měřítku 1 : 1 000 (viz příloha tohoto návrhu opatření obecné povahy).
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II.

stanovuje
podle ustanovení § 30 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
A) ČINNOSTI poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní
nezávadnost vodního zdroje, které NELZE v pásmu provádět; popřípadě
způsob užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících a to v následujícím
rozsahu
Ochranné pásmo I. stupně
a) Do areálu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je zakázán vstup osob,
jakož i vjezd dopravních prostředků a mechanismů. Zákaz se nevztahuje na
vlastníka pozemku a osoby, dopravní prostředky a zařízení vlastníka, popř.
provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, pokud provádějí kontrolu a
údržbu, nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení či udržují plochu
ochranného pásma;
b) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti a zřizovat stavby, které
nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma.
B) TECHNICKÁ OPATŘENÍ, které je třeba v ochranném pásmu provést
a) Ochranné pásmo vodního zdroje bude v terénu označeno na místech vyznačených
v příloze (situace navrhovaného OP v měřítku 1 : 1 000) dokumentace „Návrh na
stanovení ochranného pásma vodního zdroje“ (zpracované obchodní společností
OHGS s. r. o. se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ v měsíci
únoru 2011 pod zakázkovým číslem 2011 1040) a to výstražnou tabulí s nápisem
„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje.“ a to nejpozději do 31.12.2011.
b) Travní prostor v ochranném pásmu je nutno udržovat pravidelnou sečí

(minimálně 2 x ročně) s odklizením píce mimo prostor ochranného pásma.
c) Otevřený příkop ústící do Libchavského potoka a odvodňující pozemek
ochranného pásma vodního zdroje I. stupně, v době vysokých stavů hladiny
podzemní vody, bude v intervalu 2 x ročně pročišťován a udržován ve funkčním
stavu.
C) DOBA OMEZENÍ
Platnost stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje se stanovuje n a
dobu neurčitou.

Odůvodnění
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní
úřad obdržel dne 16. března 2011 žádost obce Hejnice (IČ 00278831, CZ-NACE 751100) se
sídlem Hejnice 66, 564 01 ŽAMBERK ve věci „Stanovení ochranného pásma I. stupně
vodního zdroje podzemní vody (jímaná prostřednictvím vrtané studny HE-1)“, kat. území
Hejnice u Žamberka. Žádost byla podána ve smyslu ustanovení § 30 vodního zákona.
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Návrh pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje podzemní vody zpracovala obchodní
společnost OHGS s. r. o. (se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ) v měsíci
únoru 2011 pod zakázkovým číslem 2011 1040 a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
V rámci projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 byly mimo jiné k záměru stanovení ochranného pásma vodního
zdroje předloženy tyto písemnosti dotčených orgánů státní správy (popř. správce povodí):
a) Vyjádření vydané Ministerstvem životního prostředí (odborem výkonu státní správy VI v Hradci
Králové) pod č.j. 464/550/11-Mor 35725/ENV/11 ze dne 23. května 2011.
b) Vyjádření vydané Městským úřadem Žamberk - orgánem ochrany přírody pod
č.j. 12600/2011/ZPZE/HASL/Vy.018 ze dne 4. května 2011.
c) Vyjádření vydané Městským úřadem Žamberk - orgánem ochrany zemědělského půdního fondu
pod č.j. 12607/2011/ZPZE/FALM/ZPF ze dne 4. května 2011.

V souladu s ustanoveními části šesté správního řádu byl návrh předmětného opatření obecné
povahy v úplném znění doručen veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25, který byl vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Žamberk (viz ustanovení § 26 správního řádu) a zveřejněn
na elektronické úřední desce Městského úřadu Žamberk způsobem umožňujícím dálkový
přístup v termínu od 11. července 2011 do 26. července 2011 a to podle ustanovení § 172
odst. 1 správního řádu spolu s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu
opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy spolu s výzvou k uplatnění
připomínek nebo námitek k tomuto návrhu opatření obecné povahy byl dne 11. července 2011
vypraven rovněž na obecní úřad obce, jejíž správního obvodu se návrh týká spolu s žádostí o
bezodkladné vyvěšení na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Lhůta pro
uplatnění námitek k návrhu opatření obecné povahy uplynula vzhledem k datu zveřejnění
tohoto návrhu s ohledem na ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 172
odst. 5 správního řádu dnem 12. srpna 2011. Do tohoto data se nikdo nepřišel s podklady
seznámit a k dnešnímu dni se nikdo k výše uvedeným podkladům nevyjádřil.
Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje
poskytování náhrad a nákladů spojených s technickými úpravami v ochranných pásem
vodních zdrojů a to následujícím způsobem, citujeme:
(11) Za PROKÁZANÉ omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží
vlastníkům těchto pozemků a staveb n á h r a d a , kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout
v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních
případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného
množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě
soud.
(12) N á k l a d y spojené s TECHNICKÝMI úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými
vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou
oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u
vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.
Vodoprávní úřad na základě ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona zašle příslušnému
katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy údaje
potřebné k evidenci ochrany území  tj. opatření obecné povahy, kterým byla tato ochrana
území vymezena.
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Opatření obecné povahy (podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) n a b ý v á
ú č i n n o s t i patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy
1x
1x

Zákres průběhu hranic ochranných pásem I. stupně vodního zdroje podzemní vody
v měřítku 1 : 1 000
Měřičský náčrt na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje, číslo zakázky
187-8/2011 ze dne 24. února 2011

Rozdělovník
1.

2.

3.

Úřední deska Městského úřadu Žamberk - zde
Vyvěšeno:

18.08.2011

................................

Sejmuto:

02.09.2011

................................

Elektronická úřední deska Městského úřadu Žamberk - zde
Vyvěšeno:

18.08.2011

M. Pokorná

................................

Sejmuto:

02.09.2011

M. Pokorná

................................

Obecní úřad obce, jehož správního obvodu se návrh opatření obecné povahy týká § 173 odst. 1 správního řádu (pro vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup - § 25 odst. 3 správního řádu):

- Obecní úřad Hejnice, Hejnice 66, 564 01 ŽAMBERK

Datum nabytí účinnosti opatření obecné povahy: 2. září 2011
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