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Opatření obecné povahy – ochranné pásmo vodního zdroje vrtu HV-1 v k.ú. Dolní Chvatliny.

Opatření obecné povahy
ochranné pásmo vodního zdroje
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný úřad podle
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen
vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o
opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zák. č. 500/2004 sb., správní řád, posoudil návrh na
stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který podala spol. MK PROFI Hradec Králové s.r.o.,
Brněnská 700/25, Hradec Králové, která na základě plné moci zastupuje v tomto řízení obec Dolní
Chvatliny, IČ 00235351, Dolní Chvatliny 4 a na základě tohoto posouzení
I.

Stanovuje podle ustanovení § 30 vodního zákona ochranné pásmo I. a II. stupně

vodního zdroje:
vrtu HV-1 - ochranné pásmo I. stupně je vymezené na části pozemku par. č. 87/1 dle KN v místě
totožném s částí pozemku par. č. 87 dle PK a ochranné pásmo II. stupně na části pozemku par. č.
87/1 dle KN v místě totožném s částí pozemku par. č. 87, 384, 78, 77 a 94 dle PK a pozemku p.č.
382/1 v k.ú. Dolní Chvatliny, obec Dolní Chvatliny, kraj Středočeský, číslo hydrologické pořadí 1-0406-025, hydrogeologický rajón 6531- Kutnohorské krystalinikum
v zájmu ochrany jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti, a to v tomto rozsahu:
ochranné pásmo I. stupně
-

Hranice bude vymezena jako čtverec o rozměrech 20x20m s tím, že chráněný objekt vrt HV-1
bude situován ve středu vymezené plochy na části pozemku par. č. 87/1 dle KN v místě
totožném s částí pozemku par. č. 87 dle PK v k.ú. Dolní Chvatliny.

ochranné pásmo II. stupně
-

Hranice OP II. stupně je vymezena v okolí OP I. stupně jako přibližně lichoběžníková plocha
situovaná tvaru situované podél levého břehu Voděradského potoka. Tato plocha je na
Z omezena bezejmenným drenážním přítokem Voděradského potoka, na S korytem
Voděradského potoka, na J hranicí soukromých parcel se 4 RD a východního okraje Dolních
Chvatlin a na V jde napříč přes silnici Dolní Chvatliny- Mančice a přes pole kolmo směrem ke
./4

korytu Voděradského potoka na pozemcích p. č. 87/1 dle PK ( PK 87, 384, 78, 77, 94) a 382/1
v k.ú. Dolní Chvatliny.
II.

Stanovuje omezení a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně:
1. V ochranném pásmu I.stupně se nesmí provádět žádná činnost, která nesouvisí s výstavbou
nebo údržbou vodárenského zařízení.
2. Ochranné pásmo je nutné udržovat v rovině, v případě zatravnění bez hnojení.
3. Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup i vjezd, přístup je povolen pouze
provozovateli vodovodu nebo osobám jím určeným. Hranice ochranného pásma bude
oplocena a označena viditelnými tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje, nepovolaným vstup zakázán“.
4. V ochranném pásmu I. stupně je zakázáno skladovat jakékoliv odpady, závadné látky a látky
vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, nesmí zde docházet
k neoprávněné manipulaci s těmito látkami.
5. V ochranném pásmu I. stupně je zakázáno provádět stavební činnosti, terénní úpravy, zemní
a vrtané práce a umísťovat stavby, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích
vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv, používání trhavin, těžbu, hornickou činnost a
provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodněných vrstev.
6. V ochranném pásmu je zakázáno parkování vozidel a údržba komunikace.
7. V ochranném pásmu je zakázáno pást zvěř a vykonávat právo myslivosti.

III.

Stanovuje omezení a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně:

1. Hranice ochranného pásma bude v terénu označena viditelnými tabulemi s nápisem „Ochranné
pásmo II. stupně vodního zdroje“. Tabule budou umístěny po obvodu pásma, minimálně dvě
v místech s křížení s komunikací.
2. V ochranném pásmu II. stupně je zakázána veškerá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být
znečištění zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorické
vlastnosti vody nebo způsobit havarijní zhoršení podzemní vody.
3. Je zakázána těžba zemní hmoty, rašeliny, zřizování zářezu, kamenolomů a provádět důlní
činnosti, vrtání a jiných zásahů, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje se mocnost krycích
vrstev.
4. Je zakázáno skladovat odpady a přivádět odpadní vody, provozovat zařízení, které by mohlo
ovlivnit režim zvodněných vrstev.
5. Je zakázáno vyvážet obsah žump, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat, zřizovat
hnojiště, komposty apod.
6. Z tohoto území se přeloží veškeré pozemní komunikace s výjimkou účelových. Pokud to není
možné, opatří se komunikace vhodnými technickými opatřeními pro odvod srážkových vod. To
platí přiměřeně i pro železniční dopravu. V úseku silnice, která prochází OP II.stupně je
zakázáno při zimní údržbě silnice solení. Pro uživatele komunikací se dopravními značkami
vyjádří zákaz vjezdu vozidel, přepravující náklad, který může způsobit znečištění vod, omezení
rychlosti, zákaz předjíždění a zastavení.
7. Je zakázáno parkování, mytí a oprava motorových vozidel a pojízdných mechanizmů.
8. Nesmí zde být skládky komunálních a průmyslových odpadů, fekálií, kalů, odpadních vod
s obsahem radioaktivních a toxických látek, čistírny odpadních vod z odkališť.
9. V ochranném pásmu II. stupně se nesmějí skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin
a lesa a průmyslová rozpustná hnojiva.
10. Veškeré zemní práce, důlní činnosti, těžba kamene a zemin, vrty, hloubení příkopů, kanalizací
instalace podzemních trubních vedení se povolí pouze na základě vyjádření hydrogeologa,
přičemž k instalaci produktovou toxických škodlivých látek nelze dát souhlas.
11. Nová výstavba obytných budov se povolí jen pokud nemohou negativně ovlivnit jakost a
nezávadnost podzemních vod.
12. Zemědělské využití území - ve spolupráci s hospodařícími subjekty je nutno vypracovat vhodný
režim využívání pozemků, zamezit splachům půdy i nepřirozenému zasakování. K udržení
aktivní zóny půdy lze přihnojovat animálními hnojivy, za předpokladu jeho rozmetání, dále
průmyslovými hnojivy s výjimkou dusíkatých vápen, močoviny a čpavku.
13. Zařízení zemědělské výroby, pokud by mohly svým provozem způsobit havárii jakosti
podzemních vod, se buď zlikvidují, nebo se technicky zabezpečí tak, aby se havárie vyloučila.
V ochranném pásmu je zakázána pastva dobytka.
Městský úřad Kolín
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14. V lesním hospodaření se při křížení cest a vodních toků provádí odpovídající úprava vozovek a
ochranných příkopů, není dovoleno toky přejíždět nezpevněným brodem.
15. Lesní školky a zemní a stavební práce pro lesní hospodaření lze provádět jen na základě
projektu odsouhlaseného vodoprávním úřadem.
Odůvodnění:
Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, IČ 00235351, kterou v tomto řízení zastupuje na základě plné
moci Martin Kalmus, MK PROFI Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové, podala dne
15.03.2013 žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně o rozměrech 20x 20m, vodní zdroj - vrt
HV-1bude situován ve středu vymezené plochy, na části pozemku p. č. 87/1 dle KN v místě totožném
s částí pozemku par. č. 87 dle PK v k.ú. Dolní Chvatliny a stanovení ochranného pásma II. stupně,
které je vymezeno plochou lichoběžníkového tvaru situované podél levého břehu Voděradského
potoka. Tato plocha je na Z omezena bezejmenným drenážním přítokem Voděradského potoka, na
S korytem Voděradského potoka, na J hranicí soukromých parcel se 4 RD a východního okraje
Dolních Chvatlin a na V jde napříč přes silnici Dolní Chvatliny- Mančice a přes pole kolmo směrem ke
korytu Voděradského potoka na části pozemku p. č. 87/1dle KN v místě totožném s částí pozemku
par. č. 87, 384, 78, 77 a 94 dle PK a 382/1 v k.ú. Dolní Chvatliny. Zdroj vody - vrt HV-1 slouží jako
zdroj vody pro zásobování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Dolní Chvatliny.
Hydrogeologické posouzení vrtu a podklady pro vyhlášení ochranných pásem zpracoval RNDr. Milan
Hušpauer - Geoservis, Hornická 209, Kutná Hora, 8/2011.
Návrh opatření obecné povahy pod č.j. OZPZ 109056/13-Ha ze dne 23.10.2013 byl nejprve podle ust.
§ 172 odst. 1 správního řádu projednán s dotčenými orgány státní správy. Současně byly dotčené
orgány vyzvány, aby se ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu vyjádřily. V této
lhůtě se pouze vyjádřila Krajská hygienická stanice, Stř. kraje, územní pracoviště Kolín, vyjádření ze
dne 20.11.2013 zn. KHSSC 50688/13, kde uvádějí, že k navrženému OP I. a II. stupně pro zdroj vody
pro veřejný vodovod Dolní Chvatliny HV -1 nemají připomínky.
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106
odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 07.04.2014 pod č.j. OZPZ
27901/14-Ha návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje vrtu HV-1 na části pozemku par. č. 87/1 dle KN v místě totožném s částí pozemku par. č. 87 dle
PK a ochranné pásmo II. stupně na části pozemku par. č. 87/1 dle KN v místě totožném s částí
pozemku par. č. 87, 384, 78, 77 a 94 dle PK a pozemku p.č. 382/1 v k.ú. Dolní Chvatliny, obec Dolní
Chvatliny. V souladu s ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu nařídil ústní jednání na den
19.05.2014 a vyzval všechny dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly
připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu nebo na veřejném
projednání. Tento návrh byl zaslán i vlastníkům dotčených pozemků, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s návrhem vlastnického práva mohly být tímto návrhem dotčeny.
V této lhůtě nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné námitky ani připomínky k návrhu opatření
obecné povahy. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad došel k závěru, že všechny dotčené osoby
s předloženým návrhem souhlasí v plném rozsahu.
Výše uvedený návrh opatření obecné povahy byl řádně oznámen, jak na úřední desce správního
orgánu, tak i na úřední desce obce Dolní Chvatliny. Současně byl tento návrh opatření obecné povahy
oznámen způsobem umožňující dálkový přístup.
Se žádostí žadatel doložil:
-

Záznam podrobného měření OP I. a II.stupně
KHS SK ze dne 20.11.2013
Hydrogeologické posouzení vrtu a návrh OP, srpen 2011
Povodí Labe s.p. ze dne 18.01.2012

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Poučení účastníků:
Opatření obecné povahy podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup
po dobu 15 dní.

Vyvěšeno dne …………………
Sejmuto dne …………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)
Doručuje se:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o. p. Martin Kalmus, Brněnská 700/25, 50006 Hradec Králové 6
Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 28144 Zásmuky
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Městský úřad Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
Účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou)
Jiří Honz,Táboritská 421, Kolín IV, 28002 Kolín 2
Josef Polesný, Na Patnácti kopách 718, Kolín IV, 28002 Kolín 2
Libuše Polesná, Na Patnácti kopách 718, Kolín IV, 28002 Kolín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěvková organizace
Zborovská 11 Praha 5 15021 Praha
Po nabytí účinnosti:
Katastrální úřad, Rorejcova č.p.8, Kolín IV, 28002 Kolín 2
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