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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO DÍLA 

 

Výroková část 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 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 § 11 odst. 1 písm. a) a b) 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 správního řádu 
posoudil návrh, který dne 02.12.2019 podalo 

město Příbram, IČO 00243132, Tyršova 108, 261 19  Příbram, 
které zastupuje 1. SčV, a.s., IČO 47549793, Ke Kablu 971, 102 00  Praha 

(dále jen "navrhovatel"), ve věci ochrany vodního díla podle § 58 vodního zákona: 

"studna a vodojem Orlov" 

na místě: 

Název kraje Středočeský 
Název obce Příbram 
Parcelní čísla a název katastru nemovitostí parc. č. 327, 134/2 v k.ú. Obecnice v Brdech 
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y) 1082245, 782888 
Hydrologické pořadí 1-11-04-003 
Hydrogeologický rajon 6230 

a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Podle § 58 odst. 3 vodního zákona stanovuje ochranné pásmo stavby: 

1. Souvislé území  

i. na celých pozemcích parc. č. 134/2, 327 v katastrálním území Obecnice v Brdech, 

ii. čtverec o rozměrech 11 m x 11 m, který kopíruje pozemek parc. č. 134/2 v katastrálním 
území Obecnice v Brdech; celková plocha ochranného pásma je 119 m2. 

 
 

II. Podle § 58 vodního zákona stanovuje zákazy, omezení a opatření:  

1. Zakazuje: 

i. Vstup nepovolaným osobám. 

ii. Poškozování a neoprávněnou manipulaci s vodním dílem a jeho součástmi. 
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2. Omezuje činnost: 

i. V ochranném pásmu mohou být prováděny pouze činnosti související s provozem a 
údržbou vodního díla. 

ii. V ochranném pásmu nesmějí být umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb sloužících 
k zásobování vodou. 

3. Ukládá opatření: 

i. Ochranné pásmo musí být oploceno a opatřeno uzamykatelným vchodem;  

ii. Oplocení musí být opatřeno výstražnými tabulemi „Ochranné pásmo vodního díla – 
nepovolaným vstup zakázán“. 

iii. Ochranné pásmo musí být pravidelně sečeno a musí být prováděna pravidelná údržba 
oplocení. 

 

Hranice ochranného pásma vyznačená do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření. 

Platnost ochranného pásma je stanovena na dobu využití vodního zdroje. 
 

Odůvodnění 

Dne 02.12.2019 podal navrhovatel návrh stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 
vodního zákona, které stanovuje vodoprávní úřad opatřením obecné povahy. Dnem podání návrhu bylo 
zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy.  

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle § 30 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
a dalšími doklady, a to především: 

- návrh ochranného pásma, které zpracoval Ing. Petr Vašek (1. SčV, a.s.), 

- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ze dne 31.03.2021, 

Opatření obecné povahy je v souladu s § 58 odst. 1 vodního zákona vydáváno k ochraně vodního díla. 
Jedná se o stávající studnu a vodojem, který slouží jako zdroj vody pro zásobování cca 500 obyvatel (s 
výhledem až 1070 obyvatel) Vodní dílo se nachází v těsné blízkosti zástavby, proto je nutné zamezit 
možnému poškození díla a ohrožení  plynulosti dodávky vody. Stanovení ochranného pásma je veřejným 
zájmem. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 ve spojení s § 172 odst. 1 správního řádu je opatření obecné 
povahy doručováno veřejnou vyhláškou, která je též vyvěšena na úřední desce obecních úřadů v obcích, 
jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat. Vodoprávní úřad touto veřejnou vyhláškou 
dále vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky. 

Vyhodnocení připomínek: Vodoprávní úřad připomínky neobdržel. 

Rozhodnutí o námitkách: Účastníci neuplatnili námitky, rozhodnutí nebylo vydáno. 
 

Poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 
desce Městského úřadu Příbram.  

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu 
posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti 
opatření. 

Po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy vodoprávní úřad poskytne potřebné údaje 
o ochranném pásmu příslušnému katastrálnímu úřadu a orgánu územního plánování. 
 

 
 
 
  
Ing. Hana Mrkáčková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
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Přílohy 

- Katastrální mapa s vyznačeným ochranným pásmem vodního zdroje I. a II. stupně v měřítku 1 : 500. 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a obci Obecnice 
způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: ………………………………… 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z 
 sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO 
Brdy, IDDS: ffydyjp 
 sídlo: Jince č.p. 461, 262 23  Jince 
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, Kancelář města - se žádostí o zveřejnění na úřední desce 
Obecní úřad Obecnice - se žádostí o zveřejnění na úřední desce 
 
ostatním dotčeným osobám se v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou 
podle § 25 správního řádu 
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