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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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") a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), 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 9.6.2020 podala 

Obec Prádlo, IČO 00257117, Prádlo 21, 335 01  Nepomuk 1, zastoupená starostou Janem 
Jandíkem 

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Podle § 30 odst. 1 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  

vodního zdroje – vrtané studny: 

„HV- 3“ 

 
na místě: v kraji Plzeňském, v obci Prádlo, na části pozemku parc. č. 154/24 v k.ú. Prádlo v rozsahu 
čtverce o stranách 20m x 20m kolem vrtané studny HV - 3, č. h. p.: 1-10-05-0110-0-00, hydrogeologický 
rajon: 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, útvar 
podzemních vod:  62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – 
východní část, orientační určení polohy (J-TSK): X = 1 097 910; Y = 815 476. 

Účel stanovení ochranného pásma: k posílení zásobování veřejného vodovodu obce Prádlo s 
maximálním ročním odběrem 18 662 m³. 

V ochranném pásmu budou dodržována tato opatření: 
₋ Pozemek zahrnující OPVZ, bude označen tabulí s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního 

zdroje“ s doprovodným textem: „Nepovolaným vstup zakázán“, vlastník Obec Prádlo.  Tabulky 
s nápisem budou umístěny na jednotlivých stranách navrženého OPVZ. 

₋ Pozemek zahrnují OPVZ bude zachován jako trvalý travní porost s pravidelnou výsečí (minimálně 
dvakrát ročně kosen) a odvozem posečeného rostlinného materiálu mimo oblast OPVZ, aby 
nedocházelo k zahnívání na ploše. 

₋ V OPVZ není dovoleno používat přípravky na ochranu rostlin, repelenty a průmyslová hnojiva 
(kromě vápence v množství 80 kg/ha a bazických hornin). 
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₋ Do OPVZ není dovoleno vjíždět mechanizačními prostředky, provádět opravy mechanizmů a jejich 

čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umisťovat zde odkládat jakékoliv odpady, toxické 
látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů. 

₋ Na pozemku zahrnujícím OPVZ je zakázáno aplikovat a skladovat statková hnojiva (chlévský hnůj, 
kejda, silážní šťávy a fekálie). 

₋ Zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí mocnosti, jsou kromě 
technického řešení spojené s využíváním vodního zdroje zakázány. 

₋ Stavební práce kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje jsou zakázány. 

₋ Do prostoru OPVZ je zakázán vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou 
vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje. 

₋ V OPVZ není možné provádět intenzivního chovu hospodářského a domácího zvířectva. 

 
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nestanovuje. 
 

Účastníci řízení na něž se dle § 27 odst. 1 správního řádu, vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Prádlo, Prádlo 21, 335 01  Nepomuk 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.6.2020 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Tímto dnem bylo 
zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy. 

Návrh byl doložen v souladu s přílohou č. 21 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a 
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a to: 
- Hydrogeologickým návrhem ochranných pásem vodního zdroje HV-3 v katastru obce Prádlo, 
zpracovaným RNDr. Vítem Holečkem (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 
1643/2002) v květnu 2020. 
- Stanoviskem správce povodí Povodí Vltavy s.p, závod Berounka pod zn: PVL-35807/2020/340/Bl, 
PVL-8337/2020/SP ze dne 29.5.2020 (bez podmínek). 
- Společným povolením a povolením k nakládání s vodami vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP pod č.j: 
VŽP/2003/2019-HoL ze dne 15.7.2019. 

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 30.7.2020 v souladu s ust. § 115a odst. 1 vodního 
zákona a § 172 odst. 3 správního řádu dokumentem pod č.j. VŽP/2782/2020 -HoL ze dne 29.7.2020 
návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou všichni jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeni uplatnit písemné připomínky. V rámci řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani 
připomínky k rozsahu navrženého ochranného pásma, jakož i k omezením navrženým v něm. 

Vodoprávní úřad po posouzení předložených dokladů stanovil v opatření obecné povahy I. stupeň 
ochranného pásmo vodního zdroje HV – 3, specifikoval jeho místo, účel a rozsah činností, které budou 
v ochranném pásmu zakázány nebo omezeny včetně technických opatření, která bude navrhovatel 
povinen v ochranném pásmu provést. 

S ohledem na geologický charakter území nebylo navrženo ochranné pásmo II. stupně. 

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a 
správního řádu, projednal ji s účastníky řízení a veřejností a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci 
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody 
bránící stanovení ochranného pásma vodního zdroje. 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka 
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Poučení účastníků: 

Proti opatření obecné povahy nelze podat dle § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Podle § 
174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit 
v přezkumném řízení. Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení vyhlášky na úřední desce 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a 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…………… 
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
 
 

 
 
Přílohy pro navrhovatele: 
- ověřená dokumentace ochranného pásma 
 
Obdrží: 

k vyvěšení:  
- Úřední deska Městský úřad Nepomuk  
- Úřední deska Městský úřad Prádlo 
 
účastníci (dodejky): 
Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da 
 sídlo: Prádlo č.p. 21, 335 01  Nepomuk 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20  Plzeň 
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