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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Výroková část:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174
správního řádu a podle ustanovení § 30 vodního zákona posoudil návrh na stanovení
ochranného pásma vodního zdroje, který dne 26.10.2020 podala společnost
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, Čelakovského č.p. 6, 566 01
Vysoké Mýto-Pražské Předměstí,
kterou zastupuje
H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 30 vodního zákona stanoví

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Javorníček – vrt J-4
na pozemku parc. st. p. 92, parc. č. 147/2 v katastrálním území Libecina.

v tomto rozsahu:
K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody využívané pro
zásobování pitnou vodou bude dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. stanoveno ochranné pásmo I.
stupně vodního zdroje. Vodní zákon v § 30 uvádí, že ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
je stanoveno pro zdroje s odběrem vyšším než 10 000 m3 jako souvislé území s minimální
vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. V případě vrtu J-4 navrhujeme
OP I. stupně stanovit v rozsahu pozemkové parcely č. 147/2, k.ú. Libecina a parcely st. 92 vk.ú.
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Libecina, o celkové ploše 402 m2. Nejkratší vzdálenost vrtu J-4 od hranice OP je 1,8 m. Důvodů
pro stanovení menšího rozsahu ochranného pásma je několik:
•

vrt jímá podzemní vodu z hloubky až do 81 m pod terénem, přičemž do hloubky 12,5 m je
provedeno kvalitní těsnění zaplášťového prostoru;

•

okolní pozemky nejsou ve vlastnictví investora. Omezení plynoucí z vyhlášeného OP I.
stupně by se tak významně dotkly třetích osob;

•

širší okolí vrtu je chráněno ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje

V ochranném pásmu jsou stanoveny tyto podmínky:
•

do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám
vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějících zde činnost ve prospěch vlastníka
vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a
zařízení, a dále osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj.
obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu

•

v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat
stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného
pásma nebo budováním staveb či vodních děl vodárenské infrastruktury;

•

zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti
vody;

•

zatravněná plocha pásma bude upravována sečením a odklízením travní hmoty v minimální
četnosti 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro
zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených
osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní a monitorovací činnost
•

V intervalu 1 x 2 měsíce provádět kontrolu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a
jímacího objektu Javorníček – vrt J-4.

•

Ochranné pásmo bude zajištěno a označeno „OP I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným
vstup zakázán.“

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského č.p. 6, 566 01 Vysoké MýtoPražské Předměstí
Obec Libecina, Libecina č.p. 36, 566 01 Libecina
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Odůvodnění:
Dne 26.10.2020 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Návrh byl doložen doklady, a to:
•

Odborný posudek k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který
vypracovala H3Geo, s.r.o., 17. Listopadu 1020, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO 04424646,
zodpovědný projektant Mgr. Tomáš Novotný, odborná způsobilost v hydrogeologii č.
2232/2014, vypracovaný v březnu 2020.

•

Vyjádření správce povodí Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové,
č.j.: PLa/2020/047346 ze dne 4.11.2020.

•

Souhlas vlastníka pozemků st. p. 92, parc. č. 147/2 k.ú. Libecina, obec Libecina,
Libecina 36, 56601 Libecina.

•

Plná moc k zastupování

Společné povolení ke stavbě studny a povolení k odběru podzemních vod vydal Městský úřad
Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 15.6.2020, č.j.
MUVM/038550/2020.
Vodoprávní úřad dne 21.1.2021 na základě předložených dokladů předložil návrh opatření
obecné povahy - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Javorníček – vrt J-4, ve kterém
v souladu s § 172 odst. 4 a § 172 odst. 5 správního řádu informoval všechny, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny , o možnosti uplatnit
u vodoprávního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto písemné připomínky, a dále informoval
všechny vlastníky nemovitostí jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu
Městskému úřadu Vysoké Mýto ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Milada Jiroušková, Dana Jirušová, Marie Wagneterová, Ing. Gustav Poslušný

Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Obecní úřad Libecina, v jehož správního obvodu se opatření obecné povahy týká, žádáme ve
smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření
obecné povahy na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů (v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 3 správního řádu). Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro
vyvěšení, resp. zveřejnění bylo opatření obecné povahy neprodleně vrácen vodoprávnímu
úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc.
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Ing. Luboš Karmín
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
H3Geo s.r.o., IDDS: 5cv9d6v
Obec Libecina, IDDS: twba3rq
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí, IDDS: 23wai86
vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 56532 Vysoké Mýto
Obecní úřad Libecina, Libecina 36, 56601 Libecina
na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

