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zplnomocněný zástupce
Irena Kalousková, Milady Horákové 266/34, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
„vodní zákon“) tímto v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
změn a doplňků (dále jen „správní řád“) na základě návrhu, který podala

Obec Dřevěnice, IČO 00578321, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice
zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HD-3 Dřevěnice - OPVZ II. stupně
v katastrálním území Dřevěnice.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 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.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu
písemné odůvodněné námitky

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy
vydává.
Podklady k opatření obecné povahy jsou k nahlédnutí na MěÚ Jičín, odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad, ul. 17. listopadu č. 16, 3. poschodí, kancelář č. 04 (úřední dny: pondělí a středa 8:00 17:00 hod. a v ostatních dnech po předchozí tel. dohodě: úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 14:00 hod.).
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Text návrhu opatření obecné povahy:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HD-3 Dřevěnice - OPVZ II. stupně
Výroková část:
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 171 až 174
správního řádu na základě návrhu, který dne 20.11.2019 podala

Obec Dřevěnice, IČO 00578321, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení
podle § 30 odst. 1 vodního zákona

stanovuje
ochranné pásmo vodního zdroje HD-3 Dřevěnice - OPVZ II. stupně
(dále jen "ochranné pásmo") na místě:
název kraje
název obce
identifikátor katastrálního území
název katastrálního území

Královéhradecký
Dřevěnice
737801
Dřevěnice

parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:
st. 75 (č.p. 18), st. 76 (č.p. 28), st. 77 (č.p. 20), st. 78 (č.p. 3), st. 80 (č.p. 2), st. 92, st. 94 (č.p. 8), st. 95, st.
96 (č.p. 7), st. 97/1 (č.p. 5), st. 98 (č.p. 4), st. 99/2, st. 106, st. 115 (č.p. 14), st. 118 (č.p. 75), st. 119 (č.p.
77), st. 120 (č.p. 78), st. 124 (č.p. 76), st. 132 (č.p. 27), st. 226 (č.p. 85),st. 233 (č.p. 86), st. 240 (č.p. 84),
st. 244 (č.e. 29), st. 252 (č.p. 90), st. 256, st. 257, st. 258, st. 259 (č.p. 69), st. 275 (č.e. 31), st. 276 (č.p.
93), st. 277, st. 280, st. 282, st. 286, č.p. 94, st. 289 (č.p. 98), st. 290 (č.p. 96), st. 291 (č.p. 97), parc. č.
390/2, 410/13, 410/14, 410/15, 410/17, 410/21, 410/44, 410/49, 412/2, 412/3, 412/5, 413/3, 453/1,
453/10, 453/2, 453/3, 453/4, 453/5, 453/6, 453/7, 453/9, 454/10, 454/1, 454/3, 454/5, 454/6, 454/7, 454/9,
455/2, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 500/2, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 538, 544/2, 544/3, 546/2, 546/3,
546/4, 546/5, 546/6, 560/14, 560/3, 574, 575/1, 583, 588, 591, 592/1, 593, 622/1, 628/1, 628/2, 630,
638/3, 638/4, 641, 643, 651/2, 651/4, 652/1, 652/2, 742/6, 744/3, 794/1, 802/3, 802/4, 802/6, 816/1, 1166,
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/5, 1196/6, 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 1219/5, 1233, 1234,
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1247,
1248, 1249, 1250, 1251, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1,
1269/2, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,
1279, 1280, 1281, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/4, 1309/4, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315,
1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328/1, 1328/2, 1329, 1330, 1331,
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362/1, 1362/2, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370,
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 1435,
1436, 1441, 1495, 1502, 1503, 1504, 1509, 1511,
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dále na částech pozemků dle evidence katastru nemovitostí:
parc. č. 742/1, 744/2, 1319 (dle ZPMZ 530).
Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou přílohu tohoto opatření.

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3
vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti vodního zdroje:
Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:
1. jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 3 m (vrty, sondy, terénní zářezy apod.) nebo
zásahy do menší hloubky, při kterých je obnažen přirozený terénní kryt na ploše větší než 1000 m2 a
na dobu delší než 30 dnů jsou zakázány. Výjimku je možné udělit pouze pro zásahy do nadloží
cenomanského kolektoru (kvartérní sedimenty a sedimenty bělohorského souvrství) na základě
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností
nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být
určení způsobu informování provozovatele a majitele vodního zdroje HD-3 o rozsahu zásahu a
termínu jeho provedení;
2. výstavba případných nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo
zdravotní nezávadnost vod, včetně vod odpadních, je zakázaná. Výjimku je možné udělit pouze na
základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že
výstavbou a budoucím provozem stavby nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele
vodního zdroje HD-3 o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Ustanovení se netýká výstavby
vodárenských zařízení souvisejících s jímáním, úpravou a ochranou podzemní vody pro veřejnou
potřebu;
3. zřizování skládek odpadů všech skupin ve smyslu zákona č 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů apod. je zakázáno;
4. na pozemcích vedených jako trvalý travní porost nebo orná půda a na lesních pozemcích je možno
používat pouze registrované přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikace v ochranném pásmu
vodních zdrojů II. stupně je v souladu s aktuálním seznamem vydávaným Státní rostlinolékařskou
správou;
5. výstavba jímacích objektů podzemní vody a odběr vody z nich pro jiné účely, než je veřejné
zásobování obyvatel pitnou vodou jsou zakázány;
6. výstavba horizontálních či vertikálních výměníků pro tepelná čerpadla, pokud by zasáhly do
cenomanského kolektoru, je zakázána;
7. používání hnojiv, včetně hnojiv statkových bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, tzn., že na území OPVZ se bude pohlížet
jako na zranitelnou oblast.
Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví toto technické opatření:
1. Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s nápisem:
„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“, s případným dodatkem o provozovateli jímacího
území. Tabule budou instalovány na všech významnějších přístupových komunikacích do
ochranného pásma.
Pro kontrolu účinnosti stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob:
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průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody v intencích zákona č. 254/2001 Sb.;



provádět analýzy surových vod v rozsahu daných zákonem č. 252/2004 Sb. a jeho prováděcí
vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění;



v intervalu 2 x za rok kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v
ochranném pásmu II. stupně;



stav území vymezeného ochranného pásma II. stupně (se zaměřením na dodržování stanovených
ochranných a technických opatření) bude kontrolován osobou oprávněnou k odběru podzemní
vody ze zdroje či osobou jí k tomu písemně zmocněnou.

Odůvodnění:
Dne 20.11.2019 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje HD-3
Dřevěnice - OPVZ II. stupně. Tímto dnem bylo zahájen postup, který bude ukončen vydáním opatření
obecné povahy ve věci samé.
Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího veřejný vodovod. Zdroje je tvořen
vrtanou studnou HD-3 na pozemku st. p. 264 v k.ú. Dřevěnice, hloubky 37 m. Vydatnost zdroje je cca 4,0
l/s – 6,5 l/s.
Povolení stavby vrtané studny HD-3 na pozemku st.p. 264 v k.ú. Dřevěnice, povolení k odběru
podzemních vod z tohoto vodního zdroje a schválení ochranného pásma I. stupně na pozemcích st.p. 264,
parc.č. 1371 v k.ú. Dřevěnice vydal OkÚ Jičín, referát životního prostředí rozhodnutím pod Č.j.: ŽP
03/323/2002/231.2/Vo/A/20 dne 19.12.2002. Povolení je vydáno k nakládání s podzemními vodami –
k jejich odběru podzemních vod v množství max. 2,0 l/s, 3 800 m3/měs, 28 000 m3/rok s platností
povolení do 31.12.2022. Stanovené ochranné pásmo I. stupně zůstává nadále v platnosti.
Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování
pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok ochranná pásma opatřením obecné
povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně vyplývají z vyhodnocení reálných
i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje.
Návrh stanovení ochranného pásma v červenci 2019 vypracovala společnost FINGEO s.r.o., Litomyšlská
1622, 565 01 Choceň, RNDr. Svatopluk Šeda (č. 2067/2000). Součástí návrhu jsou podklady uvedené v
ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K návrhu bylo dále doloženo stanovisko správce povodí k
navrženému rozsahu ochranného pásma.
Vodoprávní úřad projednal dne 11.3.2020 návrh opatření s dotčenými orgány. K návrhu nebyla
předložena závazná stanoviska a dotčené orgány nevznesly při projednání požadavky na úpravu nebo
rozšíření podmínek a ochranných opatření v návrhu ochranného pásma.
Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky.
Vyhodnocení připomínek – bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu s
ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být přímo dotčeny.
Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno dle případných odůvodněných námitek, které mohou v souladu
s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění návrhu.
Poučení:
Lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na
plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním, lze zařadit do kategorie lesů
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zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou,
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou. Změnu zařazení iniciuje ten, v jehož zájmu má ke
změně dojít. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle tohoto ustanovení rozhoduje orgán
státní správy lesů (Krajský úřad Libereckého kraje) na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je jedním ze skupiny faktorů životního prostředí, uvedených v
příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v
části B, ve skupině faktorů B, a v případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF dochází k jeho negativnímu
ovlivnění, což je zohledněno navýšením sazby odvodů za odnětí – koeficientem ekologické váhy vlivu
10.
„otisk razítka“
Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:……………………….

Sejmuto dne:……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné
povahy.


MěÚ Jičín a OÚ Dřevěnice obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení



dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejným vyvěšením návrhu

Přílohy pro vlastníka vodního díla:
 Výřez se situačního výkresu se zákresem vymezení ochranného pásma.
Obdrží:
zplnomocněný zástupce navrhovatele (doručenky)
Irena Kalousková, Milady Horákové č.p. 266/34, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Ostatní účastníci, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou).
Tito účastníci jsou identifikování mimo jiné výčtem dotčených pozemků.
dotčené orgány
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
KÚ KK, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Obecní úřad Dřevěnice, IDDS: sska6si

Č.j. MuJc/2020/6598/ZP/Spa

str. 6

