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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
Výroková část:
Výroková část:
Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o návrhu
opatření obecné povahy podle § 171 až §174 správního řádu, posoudil návrh na stanovení ochranného
pásma vodního zdroje, který dne 28.3.2022 podal
Město Mladá Vožice, IČO 00252557, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 30 vodního zákona
stanoví ochranné pásmo

vodního zdroje:
"Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov"
(dále jen "ochranné pásmo") na místě: na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice

v tomto rozsahu:
ochranného pásmo vodního zdroje I. stupně pro zdroj podzemní vody "Posilový vodní zdroj HVV-1
Starý Bostov" situované na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice o celkové rozloze
340 m2. Hranice navrhovaného ochranného pásma je dána obdélníkem o stranách 17 x 20 m. Zdroj
podzemní vody je určen pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou.
Identifikace předmětu řízení:
Katastrální území:
Radvanov u Mladé Vožice
Pozemek parc.č.:
254/1
ČHP
1-09-03-025
Číslo hydrogeologického rajonu:
6320
Identifikátor útvaru podzemních vod: 63201
Název vodního útvaru:
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Název oblasti povodí:
Horní Vltava
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Labe
1109910.31 721534.04

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona bude stanoveno, které činnosti poškozující
nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto
pásmu provádět
 vstup a vjezd bez zvláštního povolení vlastníka, případně správce zdroje
 rekreace, sportovní aktivity, stanování, rozdělování ohňů
 výkon práva myslivosti
 terénní úpravy, výkopové práce, stavební práce, dále vrtné práce, které bezprostředně nesouvisí
s využitím, obnovou, náhradou, posílením či provozováním předmětného zdroje
 skladovat odpady a aplikovat obsahy domovních žump
 používat trhaviny a toxické látky
 vysazovat stromy a keře
 jakákoliv manipulace se závadnými, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, které by
mohly ohrozit kvalitu podzemní vody
 jakákoliv zemědělská činnost (hnojení a aplikace prostředků na ochranu rostlin), pokud se jedná
o plošnou (leteckou) aplikaci na celém ploše lesa, je možné použít látky nepoškozující podzemní
vody a to pouze se souhlasem hydrogeologa
 pastva hospodářských zvířat
 činnosti, při nichž dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožující jakost nebo
zdravotní nezávadnost vod a s látkami vykazující toxické, karcinogenní, mutgenní nebo
teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými
sloučeninami, rtutí a jejími sloučeninami, kadmiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a
uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy,
látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku,
neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany.

III. podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona bude stanoveno , jaká technická opatření jsou
povinny provést osoby podle odst. 12 citovaného § 30 vodního zákona včetně omezení užívání
pozemků v tomto ochranném pásmu a to:
 nejbližší prostor kolem vodního zdroje bude oplocen a označen na viditelných místech tabulemi
s nápisem „Vodní zdroj, Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Nepovoleným osobám
vstup zakázán.“ Dále zde bude uveden název a sídlo provozovatele vodního zdroje.
 Odběrné zařízení bude zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob, proti poškození či
znečištění.
 Bude prováděna pravidelná kontrola I.OP dle provozního řádu
 Trvalý travní porost bude udržován bez hnojení a používání ochranných prostředků proti
škůdcům a jakýchkoliv jiných chemických látek, tráva bude pravidelně sečena a odvážena mimo
OP, dřeviny s hlubšími kořenovými systémy by se v OP neměly vyskytovat.
 povrch OP bude upraven tak, aby srážkové vody měly volný odtok a nedocházelo ke vzniku
bezodtokých depresí, kde by nahromaděná voda a rostlinné zbytky mohly zahnívat

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
Odůvodnění:
Dne 28.3.2022 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Tímto dnem
bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.
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Návrh byl doložen doklady, a to:
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí –„Hydrogeologické podmínky pro stanovení ochranných
pásem vodního zdroje HVV-1 lokalita Starý Bostov, vypracovaný Mgr. Davidem Faflíkem,
odborná způsobilost v Hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001 ze dne 11.8.2020,
- vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., ZDV, Grafická 36, Prha 5 č.j. PVL17176/2022/240-Gá ze dne 4.3.2022.
Návrh stanovení ochranného pásma I. stupně a analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti uvedeného vodního zdroje vypracoval Mgr. David Faflík, odborná způsobilost v
Hydrogeologii a sanační geologii č. 1446/2001 ze dne 11.8.2020. V návrhu jsou uvedeny činnosti
poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze
v tomto pásmu provádět a technická opatření včetně omezení užívání pozemků v tomto ochranném pásmu.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a
ustanovení § 115 a) vodního zákona zveřejnil návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje ochranné
pásmo I. stupně zdroje podzemní vody: „Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov“ situované na pozemku
parc. č. 254/1 v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice“, zahrnující vrtanou studnu HVV-1, hloubky 59,0 m, prům.
160 mm, určeného pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou opatřením ze dne
20.4.2022 pod sp.zn. S-META 21422/2022/VFir (č.j. METAB 24302/2022/OŽP/VFiř) na úřední desce
příslušných úřadů po dobu 15ti dnů. Ochranné pásmo je stanoveno na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú.
Radvanov u Mladé Vožice o celkové rozloze 340 m2. Hranice navrhovaného ochranného pásma je dána
obdélníkem o stranách 17 x 20 m.
Současně vodoprávní úřad v poučení upozornil, že k tomuto návrhu opatření obecné povahy může
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172
odst. 4 správního řádu písemné připomínky do 30ti dnů ode vyvěšení návrhu opatření obecné povahy.
Dále, že podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou ti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnických práv mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění, a že zmeškání úkonu nelze prominout. Rovněž bylo upozorněno na možnost
nahlédnutí do podkladů opatření obecné povahy.
Ve stanoveném termínu k podání případných připomínek nebo námitek nebyla žádná námitka či
připomínka vodoprávnímu úřadu podána a tudíž o nich nebylo rozhodováno.
Opatřením obecné povahy byl stanoven rozsah I. OP stávajícího vodního zdroje dle ustanovení § 30
vodního zákona včetně stanovení činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo
zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, které nelze v těchto ochranných pásmech provádět a dále
technická opatření, která jsou povinny provést osoby podle odst. 12 citovaného § 30 vodního zákona
včetně omezení užívání pozemků v těchto ochranných pásmech. Rovněž byla stanovena kontrola
dodržování ochranných opatření a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů.
Stanovení OP je dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu
tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
podzemní vody: „Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov“ situované na pozemku parc. č. 254/1 v k.ú.
Radvanov u Mladé Vožice“, zahrnující vrtanou studnu HVV-1, hloubky 59,0 m, prům. 160 mm, určeného
pro zásobování města Mladá Vožice a jeho částí pitnou vodou. Ochranné pásmo je stanoveno v rozsahu
celé parcely č. 233/4 (včetně st. 70 a st. 71) v k.ú. Krtov o výměře 678 m2.
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh
sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh
sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice

