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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Návrh opatření obecné povahy 

stanovení ochranného pásma vodního zdroje 
 
Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve 
smyslu ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a místně 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní 
řád“) ve znění pozdějších předpisů, v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 aţ 
§174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který 
podal dne 10.1.2018 

                                               
Městys Načeradec, IČ:00232289, se sídlem Zámecké náměstí 152, 257 08  Načeradec  
 
(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. stanoví 
 
podle § 30 vodního zákona  
 

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje 
 

kopané studny  na pozemku parc.č. 918/1  v  k.ú. Daměnice   
 

na místě: 
Název kraje                                                         Středočeský kraj 
Název obce                                                         Načeradec, část obce Daměnice 
Název katastrálního území                                 Daměnice 
Parcelní čísla dle KN                                          918/1        
Hydrologické pořadí                                           1-09-03-0470-0-00 
Hydrogeologický rajón                                        6320 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
 
 
v tomto rozsahu: 
 
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je umístěné na části pozemku parc.č.  918/1  v k.ú. 
Daměnice a je navrţeno dle  záznamu podrobného měření změn obsahující geometrické a 
polohové určení ochranného pásma.   
Jedná se o vodní zdroj, který slouţí jako záloţní zdroj podzemní vody pro obecní vodovod 
obce Daměnice. Z tohoto důvodu je nutné k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní  



 
nezávadnosti zdroje podzemní vody stanovit ochranné pásmo, chránit tento vodní zdroj a 
upravit potřebný rozsah ochranného pásma tohoto zdroje.  
 
Návrh reţimu ochrany vodního zdroje  - kopaná studna na pozemku parc.č. 918/1 v k.ú. 
Daměnice: 
dle § 30 odst. 8 vodního zákona je zakázáno v OP  I. stupně provádět činnosti poškozující 
nebo ohroţující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. 
OP I. stupně: návrh následujících omezení ve vyuţití území: 
- V ochranném pásmu nesmí dojít k bezprostřednímu negativnímu ovlivnění nebo 

ohroţení vodního zdroje 
- Vstup osob do OPVZ I. stupně a manipulace s technologií pro jímání vody ( s výjimkou 

vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje) tzn. zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
- V ochranném pásmu mohou být prováděny pouze činnosti související s provozem a 

údrţbou vodních děl.  
- V ochranném pásmu nesmí být pouţívány ţádné přípravky a chemické látky, jeţ by 

mohly negativně ohrozit jakost vody ve výše uvedeném vodním zdroji.  
- Ochranné pásmo musí být oploceno a opatřeno uzamykatelným vchodem. Oplocení 

musí být opatřeno výstraţnou tabulí „ Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně –  
Nepovolaným vstup zakázán“ 

 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma doručí správní orgán 
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a dále na úřední desce Městyse 
Načeradec.  
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu  
 

vyzývá 
 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení ochranného pásma vodníího zdroje ( kopané studny) 
v k.ú. Řísnice slouţící jako záloţní zdroj pro zásobování obce Řísnice  pitnou vodou 
podávaly písemné připomínky nebo námitky doručením na Městský úřad Vlašim, odbor 
ţivotního prostředí, a to ve lhůtě  
 

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního 
řádu.  
 
Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichţ 
se dotýká návrh opatření obecné povahy.  
 
Veškerá dokumentace včetně rozsahu ochranného pásma je k nahlédnutí na odboru 
ţivotního prostředí Městského úřadu Vlašim.  
 
Případné připomínky nebo námitky k opatření obecné povahy je třeba zaslat písemně na 
odbor ŢP MěÚ Vlašim, Jana  Masaryka 302, 258 14 Vlašim, nebo osobně doručit písemné 
vyhotovení na MěÚ Vlašim, Dvůr 413, II. patro, kancelář č. 203, v úřední dny pondělí, středa 
od 8.00 – 17.00  hod. a úterý od 8.00 – 14.00 hod.(ostatní dny na základě telefonické 
domluvy).  
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 



 
 
 
Poučení : 
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu můţe k návrhu opatření obecné povahy 
kdokoli, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se 
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi 
v jeho odůvodnění. Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichţ 
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách, včetně vlastního 
odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o 
námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. 
 
 
 
 
                                                                                                       „otisk úředního razítka“ 

 
 

 
 
 

Ing. Jana Zmeškalová 
vedoucí odboru ŢP MěÚ Vlašim 

 
 
 
 

 
 
 
 
Příloha: situace zájmového území 
 
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen  po dobu 15 dnů na úředních 
deskách Městského úřadu Vlašim a Městyse Načeradec.  
Vyhláška s datem vyvěšení a datem sejmutí s podpisem oprávněné osoby bude zaslána 
Městskému úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí.                                                                                                   
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………….    Sejmuto dne:………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy. 
 
 



 
 
 
Obdrží: 
Navrhovatel: 
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08  Načeradec  
 
Na vědomí: 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 
2053, 256 01  Benešov u Prahy  
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21  Praha 5  
Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana  Masaryka 302, 258 01  Vlašim  


