MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Čj.: PDMUJI 7494/2015
Spis. zn.: MUJI 1649/2015/ŽP
Vyřizuje/linka: Ing. Fišera/316

ukládací znak 231.2 V/20

v Jilemnici 20. 7. 2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh
účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Název:
Obec Roztoky u Jilemnice
Se sídlem:
Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice
IČO:
00276081
I. stanoví
podle ustanovení § 30 vodního zákona ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje „Vrtaná studna
R-1“ na pozemku 2426/2 v k. ú. Roztoky u Jilemnice, obec Roztoky u Jilemnice, kraj Liberecký.
Přímé určení polohy vrtané studny R-1 - souřadnice XY v systému S-JTSK:
Y = 661161; X = 1001691
Ochranná opatření v ochranném pásmu I. stupně:
1) V OP I. stupně je povolena pouze běžná kontrola a údržba zdroje provozovatelem (vlastníkem)
vodovodu. Jakákoli činnost ohrožující přirozený vegetační kryt OP I. stupně, vydatnost, jakost či
zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem
provozovatele vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu, a to na podkladě odborného
posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek,
pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdroje.
2) Ve vymezeném OP I. stupně je zcela výjimečně (v odůvodněných případech) a za podmínek
stanovených či schválených provozovatelem zdroje osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do OP I.
stupně povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou
schváleny (certifikovány) pro použití v ochranných pásmech 1. stupně vodních zdrojů.
V oblasti výše navržených OP I. stupně provozovatel vodovodního řadu zajistí provedení těchto
technických opatření:
1) Vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu tabulemi s nápisem (doporučené znění) „POZOR VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně“. Zákaz vstupu a znečišťování“, situovaným vně OP a
umístěnými v hlavních 4 lomových bodech hranice OP. U vstupu do prostoru OP I. stupně bude
umístěna tabule s názvem provozovatele zdroje vody, případně i kontakt pro hlášení případných
závad.
2) Urychlené odborné odstranění (sanace) zjištěných případných vývratů, erozních a jiných půdní a
travní kryt poškozujících jevů na ploše OP I. stupně, včetně dokumentace a opravy (sanace)
případných poškozených či erozí obnažených částí jímacího objektu.
3) Údržba plochy OP I. stupně ve vizuálně přehledném a čistém stavu (optimálně technickými
prostředky bez rizika úniku vodám škodlivých látek), neprodlené bezpečné odstranění jakýchkoli
zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám z prostoru OP I. stupně.
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II. stanoví
podle ustanovení § 30 vodního zákona ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje „Vrtaná studna
R-1“ na pozemcích p. p. č. 2426/1, 468 v k. ú. Roztoky u Jilemnice, obec Roztoky u Jilemnice,
kraj Liberecký.
Ochranná opatření v ochranném pásmu II. stupně:
1) Skladování a používání trhavin, skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména
nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), zřizování drenáží,
liniových staveb, polních hnojišť, zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé
stavby pro bydlení a rekreaci, realizaci studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a
jakékoli průzkumné či stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt,
horninové prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v daném území možné povolit
pouze výjimečně a to na podkladě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby
(organizace) oprávněné k odběru podzemní vody z vodního zdroje a na podkladě odborného
posouzení předmětné stavby či činnosti k tomu oprávněnou osobou - hydrogeologem - za jím
vymezených podmínek, pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění
kvality či vydatnosti vodního zdroje. Je zakázáno zřizování stájí a zařízení pro pobyt lesní zvěře či
hospodářských zvířat (pastva) v území OP II. stupně, jakož i dalších staveb a činností, jejichž
riziko z hlediska ochrany zdroje je nesporné. K tomu podrobněji viz související ustanovení zákona
o vodách v aktuálně platném znění, zejména §§ 17, 37, 38 a 39.
2) Zákaz těžby zemních hmot a nerostných surovin, zřizování kamenolomů, skládek odpadů, staveb
k vytápění objektů tepelnými čerpadly v systému voda-voda a k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení, rekreaci a služby (ve smyslu nařízení vlády č.
416/2010 Sb.) v OP II. stupně. Dále zákaz zřizování produktovodů toxických či jinak vodám
škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona)
v území OP II. stupně.
3) K odůvodněné aplikaci přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa v OP II. stupně je
nezbytný souhlas vodoprávního úřadu (analogicky k bodu A) - přitom musí vždy jít pouze o
přípravky prokazatelně vhodné k použití v OP zdrojů pitné vody a příprava aplikačních forem
těchto přípravků musí být prováděna v místech zabezpečených proti možnému úniku
koncentrovaných forem těchto přípravků mimo prostor OP II. stupně. Aplikaci přípravků mohou
provádět jen pracovníci k tomuto účelu řádně vyškolení a poučení o svých povinnostech,
vyplývajících zejména z platného znění Vodního zákona a souvisejících předpisů. Pro
technologickou úpravu v OP II. stupně jímané pitné vody lze použít v nezbytné míře k tomuto
účelu určených přípravků předepsaným způsobem.
4) Zákaz pohybu a parkování motorových vozidel a mechanismů v území OP II. stupně mimo k
tomuto účelu sloužící či upravené (zpevněné) komunikace a plochy. Tento zákaz se nevztahuje na
výkon správce vodního toku v rozsahu stanoveném zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon). Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů
provozujících v území OP II. stupně opakovaně či dlouhodobě (24 a více hodin) hospodářskou či
stavební činnost musí být vždy vybavena funkčními spojovacími prostředky a prostředky pro
likvidaci případného havarijního úniku závadných látek provozních kapalin apod.). Doplňování
pohonných hmot a maziv mimo zpevněné a proti úniku těchto látek zabezpečené plochy je v OP
II. stupně nepřípustné. K těžebním a pěstebním zásahům na ploše OP je nezbytný písemný souhlas
osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody z vodního zdroje.
5) Pro dlouhodobé či sezónně opakované hospodářské činnosti v OP II. stupně lze podmínky jejich
provádění (zvláště pro v území dlouhodobě hospodařící subjekty) podrobněji vymezit písemnou
formou vodoprávním úřadem za účasti zainteresovaných stran na delší (definované) časové období
při respektování výše uvedených omezení 1 - 4.
V oblasti výše navržených OP II. stupně provozovatel vodovodního řadu zajistí provedení těchto
technických opatření:
1) Ochranné pásmo II. stupně vyznačit v terénu výstražnými tabulemi s nápisem (doporučené znění)
„POZOR - VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo II. stupně“. Zákaz znečišťování", orientovanými
vně ochranného pásma a umístěnými na vstupu silničních komunikací a významných zpevněných
cest do OP.
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O padaných námitkách se rozhoduje takto:
V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky.
Odůvodnění
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 26. 5. 2015 žádost o stanovení
ochranného pásma vodního zdroje „Vrtaná studna R-1“ pro veřejný vodovod obce Roztoky u
Jilemnice od žadatele Obec Roztoky u Jilemnice.
Záměr byl oznámen předepsaným způsobem a vlastníkům dotčených nemovitostí byla stanovena lhůta
k podání písemných odůvodněných námitek proti návrhu opatření obecné povahy. Ve stanovené lhůtě
nebyly podány žádné námitky ke stanovení ochranného pásma. Navrhovatel poskytl všechny podklady
nutné pro vyhlášení ochranného pásma a vodoprávní úřad opatřením obecné povahy stanovil ochranné
pásmo I. a II. stupně pro vodní zdroj „Vrtaná studna R-1“.
K žádosti bylo doloženo:
- stanovisko Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, značka
PVZ/13/13414/SB/0 ze dne 13. 6. 2013
- návrh ochranných pásem vodního zdroje „Vrtaná studna R-1“ pro zásobování obce Roztoky u
Jilemnice vypracovaný v květnu 2006 Ing. Jiřím Pazderským, osobou odborně způsobilou
v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1327/2001
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu doručil návrh ochranného pásma
všem účastníkům veřejnou vyhláškou a zároveň je upozornil, že mohou do 30 dnů od zveřejnění
návrhu podat písemně odůvodněné námitky. Veřejné projednání návrhu ochranného pásma bylo
stanoveno na den 23. 6. 2015. Ve stanovené 30 denní lhůtě ani v průběhu veřejného projednání, na
které se dostavil pouze zástupce žadatele, nebyly vzneseny žádné námitky proti návrhu ochranného
pásma. Z veřejného projednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Poučení
V souladu s ustanovením § 173 správního řádu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí
Tento dokument 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……………
Přílohy:
- návrh ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Vrtaná studna R-1“
Doručí se:
Obec Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, IČO: 00276081

3

Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu
Doručí se k vyvěšení na úřední desce (jednostranně):
Město Jilemnice
Obec Roztoky u Jilemnice
Na vědomí:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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