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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Výroková část:
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, 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“ nebo
„zákon o vodách“),v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje,
který dne 7.12.2020 podala
Obec Panské Dubenky, IČO 00373885, Panské Dubenky 33, 378 53 Strmilov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 30 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona
s t a n o v í o c h r a n n é p á s m o I. s t u p n ě

(dále jen "OP I. stupně")
vodního zdroje: "Studna na p.č. 654 v k.ú. Panské Dubenky" povoleného rozhodnutím Telč 7835/2019
OŽP ze dne 30.10.2019 na části pozemku p.č. 654 v k.ú. Panské Dubenky. Studna se nachází v útvaru
podzemních vod 65100 – Krystalinikum v povodí Lužnice, hydrogeologický rajón 6510 – Krystalinikum
v povodí Lužnice, lokalita je odvodňována Hamerským potokem (ČHP 1-07-03-0320-0-00). Orientační
polohopisné souřadnice S-JTSK: X – 1 147 332, Y – 694 632.

1.
2.
3.

OP I. stupně kolem studny je navrhováno ve tvaru čtverce o straně 20 m, kde středem vepsané
kružnice o poloměru 10 m je stavba studny.
Platnost stanovení OP I. stupně se stanovuje na dobu neurčitou.
Ochranné pásmo II. stupně bylo vyhlášeno pod č.j. MěÚ Telč 7475/2007/OŽP-Dv-231.2.

II. V souladu s ustanovením § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona stanovuje činnosti, které nelze v OPVZ
I. stupně provádět:
1. Nesmí se provádět zemní práce narušující krycí vrstvy (kromě činností spojených s provozem
a ochranou vlastního zdroje).
2. Je zakázáno těžit zemní hmoty, používat trhaviny, skladovat nebezpečné látky a parkovat
mechanizmy.
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Je zakázáno používat chemické přípravky na ochranu rostlin a stromů, hnojiva.
V pásmu nesmí být skladiště materiálů.
V pásmu nesmějí být budovány žádné stavby nesouvisející s jímáním či úpravou vody.
Do OP I. stupně je zakázán vstup a vjezd s výjimkou orgánů státní správy, veřejné moci, orgánů
ochrany veřejného zdraví, složek integrovaného záchranného systému při výkonu své pravomoci
a působnosti a vstupu osob, které provádějí činnost související s vlastnictvím a provozem vodního
zdroje a vodárenského zařízení a zástupce vlastníka pozemku při provádění činností spojených s jeho
údržbou (např. prořezávka a odvoz dřevin, atd).

III. V souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona stanovuje osobě oprávněné k odběru
podzemních vod:
1. Hranice OP I. stupně bude oplocena (kovové oplocení s uzamykatelným vstupem) v hranicích
určených geodetickým zaměřením s umístěním cedule na vstupu do oplocení s upozorňujícím
textem: „VODNÍ ZDROJ, OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ, NEPOVOLANÝM VSTUP
ZAKÁZÁN“. Termín realizace: do 30 dnů ode dne stanovení ochranného pásma.
2. Terén v OP I. stupně bude udržován tak, aby nedocházelo ke stagnaci povrchových vod v umělých
terénních nerovnostech. Pokud bude terén v okolí studny zatravněn, bude udržován sečením
s okamžitým odstraněním posečené travní hmoty z prostoru OP I. stupně. Případné náletové křoviny
a dřeviny budou včas odstraňovány, aby nedocházelo k vývoji hlubších kořenových systémů
s možným dosahem do konstrukčního prostoru drénu.
Odůvodnění:
Dne 7.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
Vodoprávní úřad měl k dispozici spisový materiál pro vydání rozhodnutí o povolení a umístění stavby
vrtané study a povolení k odběru pozemních vod. Stavba byla povolena podle stavebního povolení spis.
zn. MěÚ Telč 7720/2019 OŽP OŽP ze dne 30.9.2019. Studna se nachází v ochranném pásmu II. stupně
jímacího území Panské Dubenky (studna S1-2). Ochranné pásmo II: stupně bylo vyhlášeno pod č.j. MěÚ
Telč 7475/2007/OŽP-Dv-231.2. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo navrženo ochranné
pásmo v podobě čtverce o straně 20 m, kde středem vepsané kružnice o poloměru 10 m je stavba studny.
Ochranné pásmo I. stupně vrtané studny je stanoveno na základě návrhu osoby odborně způsobilé v oboru
hydrogeologie, tj. Glaukos s.r.o., Koželužská 172, 390 01 Tábor, odpovědný řešitel RNDr. Jaroslav
Řízek, č. 1680/203, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii a sanační geologii, uvedeného v závěrečné
zprávě hydrogeologického průzkumu ze dne 11.1.2019. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je
umístěné na části pozemku p.č. 654 v k.ú. Panské Dubenky, vymezeno čtvercovým půdorysem 20 x 20 m
(studna je středem prostoru). Umístění studny je patrné v situačním výkresu (viz příloha).
Navržené ochranné pásmo odpovídá ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona, minimální
vzdálenostní hranice jeho vymezení od odběrného zařízení je 10 m. Technická opatření, která provede
vlastník předmětného vodního zdroje, a jsou uvedena ve výroku výše, byla stanovena z důvodu, že dle
§ 30 odst. 7 a 8 vodního zákona je do ochranného pásma zakázán vstup a vjezd, a je zakázáno provádět
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního
zdroje. Ochranné pásmo I. stupně tak bude sloužit k ochraně ústí zdroje proti neoprávněné manipulaci
a vniku závadných látek přes ústí vrtu do podloží. Pásmo bude po jeho hranici vymezeno oplocením
s uzamykatelným vstupem, vlastní zdroj bude chráněn manipulační šachticí s uzavíratelným krytem.
V ochranném pásmu musí být vyloučeny zásahy do horninového prostředí (zemní práce) vedené pod
hladinu podzemní vody nebo které mohou narušit režim podzemních vod a odtokové poměry, intenzivní
zemědělská činnost, která by narušila vegetační kryt, skladování a používání nebezpečných a zvlášť
nebezpečných látek (dle přílohy č. 1 vodního zákona), hnojiv organického i anorganického charakteru,
odpadu, ropných látek a biologicky kontaminovaných předmětů. Z tohoto důvodu musí být hranice
ochranného pásma v terénu zřetelně vymezena a pásmo náležitě označeno tabulkami.
Vodoprávní úřad též ve II. výroku upřesnil, komu je udělena výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do
OPVZ I. stupně. Jsou to jednotlivé orgány veřejné moci, státní správy (např. orgány které vykonávají
státní správu podle vodního zákona), dále orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány vykonávající
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státní správu dle § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 267/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. krajské hygienické stanice), složky integrovaného
záchranného systému, které koordinují postup jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události
a při provádění záchranných a likvidačních prací v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému (např. policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba, atd.) a v neposlední řadě
i osoby, které budou provádět činnost související s vlastnictvím a provozem jímacího vrtu a vodárenského
zařízení (vlastník vodního díla, příp. provozovatel, další osoby provádějící údržbové práce atd.).
Návrh opatření obecné povahy (pod č.j.: Telč 8210/2020 OŽP ze dne 18. 12. 2020) byl doručen
a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup (v elektronické podobě), případně vyvěšením v listinné
podobě na úředních deskách MěÚ Telč (18. 12. 2020 – 06. 01. 2021) a OÚ Panské Dubenky (18. 12.
2020 – 10. 01. 2021).
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky. Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohli vlastníci nemovitostí,
jejichž 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.
Ve lhůtě určené k uplatnění písemných připomínek a námitek, MěÚ Telč odbor životního prostředí, žádné
připomínky a námitky neobdržel a proto rozhodl o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje,
stanovil povinnosti, omezení a činnosti v ochranném pásmu, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
opatření obecné povahy.
Poučení účastníků:
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Panské Dubenky, IDDS: 2meaq5j
sídlo: Panské Dubenky č.p. 33, 378 53 Strmilov
k vyvěšení:
– Úřední deska Městský úřad Telč
– Úřední deska Obecní úřad Panské Dubenky
Tento dokument včetně přílohy musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ..........................................
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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