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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle
§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti žadatele
Obec Úherčice, IČO 43500081, Úherčice č.p. 32, 538 03 Heřmanův Městec
(dále jen „žadatel“), oznamuje podle § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy
na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje označeného
„Vrtaná studna HGU-1“
(dále jen „ochranné pásmo“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu
opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky.
Předložený návrh na stanovení ochranného pásma prostřednictvím opatření obecné povahy zahrnuje část
pozemku parc. č. 344/2 v katastrálním území Úherčice v rozsahu 6 x 6 m dle přiložené situace.
Vlastníkem pozemku je Obec Úherčice, IČO 43500081, Úherčice č. p. 32, 538 03 Heřmanův Městec.
Umístění ochranného pásma:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí (dle
GISyPO)
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Hydrogeologický rajon
Útvar podzemních vod
Přímé určení polohy studny (S-JTSK)

Pardubický
Úherčice
772798
Úherčice
1-03-04-0230-0-00
parc. č. 344/2
6532 - Krystalinikum Železných hor
65321 - Krystalinikum Železných hor jihovýchodní část
1073130, 656093

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních
vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo vrtané studny.
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

č. j. CR 000993/2019 OŽP/Ru

Návrh režimu ochranného pásma:
Zákazová opatření:
1. Do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje označeného jako „HGU-1“ je v souladu s § 30
odst. 7 vodního zákona zakázán vstup i vjezd. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu
z vodního zdroje odebírat.
2. V ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje označeného jako „HGU-1“ nesmí být přítomny
a budovány žádné objekty s výjimkou objektů pro vodohospodářské účely.
3. Je zde zakázáno poškozovat trvalé porosty a povrchové půdní vrstvy.
4. V prostoru ochranného pásma je zakázáno hnojení a chemická ochrana, popř. likvidace rostlin.
Ostatní opatření:
1. Vlastník vodního zdroje zajistí oplocení ochranného pásma ve stanoveném rozsahu.
2. Na oplocení ochranného pásma umístí vlastník vodního zdroje informační tabuli s následujícím
textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník vodního zdroje zajistí trvalé zatravnění ochranného pásma a udržování pravidelnou sečí
s minimální četností 2x ročně.
4. Vlastník vodního zdroje bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 1. 10. 2018 žádost o stanovení ochranného pásma výše definovaného
vodního zdroje. Žádost byla doložena všemi povinnými podklady podle vodního zákona, vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady
pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
K žádosti byly předloženy tyto podklady:
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), které vypracovala v září 2018 Mgr. Iva
Urbánková, odpovědný řešitel Mgr. Lucie Potočárová (Odborná způsobilost v hydrogeologii
č. 2258/2015), SANGEO, v.o.s.
- Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce povodí č. j. PVZ/18/25987/BS/0 ze dne 27. 6. 2018
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA11361/2018/HOK-CR ze dne 27. 6. 2018
- záznam podrobného měření změn č. 221 -139/2018, vyhotovitel GEODEZIE JEHLIČKA, s.r.o.,
důvod změny – ZPMZ pro vymezení ochranného pásma, změnou dotčená parcela 344/2 v katastrálním
území Úherčice
Ochranná pásma se stanovují k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních
vod využívaného pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Jedná se o doplňkový zdroj pro veřejný vodovod
v obci Úherčice.
Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady,
stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady, stanovisky a
především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
Písemností č. j. CR 081081/2018 OŽP/Ru ze dne 7. 12. 2018 předložil vodoprávní úřad v souladu s § 172
odst. 1 správního řádu návrh ochranného pásma dotčeným orgánům a dal jim tak možnost se k němu
vyjádřit.
Vodoprávní úřad obdržel souhlasné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. KHSPA21520/2018/HOK-CR ze dne 14. 12. 2018 (bez připomínek).
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Poučení:
Podle § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Chrudim návrh opatření veřejnou vyhláškou
na své úřední desce a na úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření
obecné povahy týkat, tedy v obci Úherčice. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně
po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který jej doručuje.
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo,
určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy 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.
Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo
ke skutečnosti určující počátek lhůty.
Podle § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných pásem vždy veřejným zájmem.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení
Ing. Kateřina Mrózková
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ...............................................

Sejmuto dne:.......................................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží (pro vyvěšení na úřední desku):
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Úherčice, IDDS: q5xa3dh
Příloha:
situace
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