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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE 

 

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

(dále jen "žadatel") dne 9.6.2020 požádala o stanovení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku 

parc. č. 154/24 v katastrálním území Prádlo, obci Prádlo, 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. 

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“), zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 115a odst. 1 vodního zákona a § 172 odst. 3 

správního řádu  

„stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje "HV- 3". 

I. Podle § 30 vodního zákona 

s t a n o v í   o c h r a n n é   p á s m o. 

K návrhu stanovení ochranného pásma může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 

Připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu, za den doručení se považuje 15 den po 

dni vyvěšení na úřední desce. 

Do podkladů opatření („hydrogeologický návrh ochranných pásem vodního zdroje HV – 3 v katastru 

obce Prádlo“, vypracovaného RNDr. Vítem Holečkem, č. osvědčení  1643/2002 v květnu 2020) lze 

nahlédnout na MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP, budova B., II. patro, kancelář č. 12, v úředních 

dnech pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; jiné dny nejlépe po telefonické domluvě.  

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení Vlády ČR či Ministerstva 

zdravotnictví o omezení volného pohybu v době konání nahlížení do spisu, byly při pobytu a 

pohybu ve vnitřních prostorech Městského úřadu používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta 

ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a 

současně byl dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami.  

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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 Příloha: Návrh ochranného pásma vodního zdroje „HV – 3“ 

 

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…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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NÁVRH 

 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 

„HV - 3“ 
 

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 podle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), stanoví v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo vodního zdroje  (dále jen 

„OPVZ“) takto: 
 

Vodní 

zdroj 

Pozemek 

parc. č. 

Kat. území;      

číslo 

Kód               

BPEJ 

Plocha       

m² 

Druh         

pozemku 
Poznámka Vlastník 

„HV - 3“ 154/24 Prádlo 726982 
74811 

71210 
2876 

trvalý travní 

porost 
část pozemku 

Obec Prádlo,  

IČO 00257117 

 

 

Ochranné pásmo I. stupně u vodního zdroje “HV-3“ je navrženo podle hranice oplocení. (čtverec o 

stranách 20 x 20 m). 

Ochranné pásmo II. stupně s ohledem na charakter území není stanoveno. 

 

 

Návrh ochranných opatření u ochranného pásma I. stupně 

 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). 

 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. 

 

 

 

 

 


