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OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU I. STUPNĚ
-

-

Veřejná vyhláška
NÁVRH
STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), posoudil návrh na stanovení ochranného
pásma vodního zdroje, který dne 03.04.2017 podal žadatel:
Obec Lípa nad Orlicí, IČO 002 75 077, se sídlem Lípa nad Orlicí č.p. 23,
517 21 Týniště nad Orlicí
na základě tohoto posouzení:
podle § 30 vodního zákona

-

Povrch pásma udržovat řádně zatravněný a pravidelně provádět kosení travního
porostu (min. 2 x ročně), aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže
nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možné za podmínek stanovených
hydrogeologickým posudkem.
V pásmu se nesmějí provádět žádné zemní práce narušující krycí vrstvy (kromě
vodárenských činností).
V pásmu nesmí parkovat motorová vozidla, do oploceného prostoru bude povolen
vstup pouze osobám provádějících zde údržbu nebo opravu vodohospodářských
objektů a zařízení, popřípadě osobám pověřeným provozovatele k údržbě plochy
ochranného pásma.
V pásmu nesmějí být skládky nebezpečných látek ohrožujících jakost podzemních
vod.
Oplocení vybavit výstražnou tabulí s nápisem „VODNÍ ZDROJ, NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN“.
Je zakázáno používat prostor pásma pro rekreaci, ke sportovní činnosti nebo
zahrádkářské činnosti.
Vodárenské stavby musí být uzamykatelné a nepropustné.

KONTROLNÍ OPATŘENÍ
-

Kontrolovat stav vrtaných studní HV - 1 a HV - 2 a jejího bezprostředního okolí
v ochranném pásmu I. stupně.
Kontrolovat stav v ohroženém území a blízkém okolí vrtaných studní HV - 1 a HV - 2.

Odůvodnění:

STANOVÍ OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ VODNÍCH ZDROJŮ:

HV - 1 a HV – 2
Ochranné pásmo kolem vodního zdroje HV – 1 je navrženo jako čtverec o rozměrech 4,1 x
4,1 m. Nejmenší vzdálenost vrtu HV – 1 od oplocení je cca 130 cm. Ochranné pásmo kolem
vodního zdroje HV – 2 je navrženo jako obdélník o rozměrech 4,0 x 4,1 m. Nejmenší
vzdálenost vrtu HV – 2 od oplocení je cca 130 cm.
Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HV – 1
je stanoveno na pozemku č. parc. 1051/1 v kat. území Lípa nad Orlicí
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Obec Lípa nad Orlicí, IČO 002 75 077, se sídlem Lípa nad Orlicí č.p. 23, 517 21
Týniště nad Orlicí, dne 03.04.2017 podáním ze dne 03.04.2017 požádala Městský úřad
Kostelec nad Orlicí, stavební úřad –životní prostřední, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů, a to I. stupně, vodních zdrojů
vrtaných studní HV - 1 a HV – 2, nacházejících se na pozemcích č. parc. 1051/1 (HV - 1) a č.
parc. 1052 (HV – 2) v kat. území Lípa nad Orlicí, určené pro zásobování pitnou vodou obec
Lípa nad Orlicí
Odběr podzemních vod z výše uvedených vrtaných studní, včetně stavebního povolení,
bylo povoleno rozhodnutím ze dne 04.011.2016, pod č.j. SÚŽP 2907/16-1252/16-JL a SÚŽP
2907/16-21297/16-JL, které nabylo právní moci dne 22.11.2016 a které vydal příslušný
/BS/vodoprávní úřad, MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP.
telefon: +420 494 337 111, www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

Žadatel k žádosti doložil:
Podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje obce Lípa nad
Orlicí, zpracované panem RNDr. Václavem Vašíčkem, odborná způsobilost
v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v únoru 2017;
- Kladné stanovisko správce povodí, státního podniku Povodí Labe, ze dne 23.03.2017,
pod č. j. PVZ/17/9417/BS/0;
- Geodetické zaměření skutečného provedení, vypracované společností Geošrafo s. r. o.
v listopadu 2016;
- Závazné stanovisko vydané MěÚ Kostelec nad Orlicí, dne 15.03.2017, pod č.j. SÚŽP
292/2017-4977/17-pk.
-

Návrh omezení činností v ochranném pásmu I. stupně včetně uložených
technických opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů je podrobně popsán
v předchozím textu.
Proti návrhu opatření obecné povahy, kterým je stanoveno ochranné pásmo vodního
zdroje lze podat písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky
k vodoprávnímu úřadu Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění.

Přílohy:
- Podklady (návrh) pro rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje (k
nahlédnutí na odboru stavební úřad –životní prostředí Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí
- Snímek z katastrální mapy – vyznačení ochranného pásma I. stupně

Obdrží navrhovatel:
Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí č.p. 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
Dále obdrží:
Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Lesy České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Na vědomí:
AQUA Servis a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

„otisk úředního razítka“

Monika SIKOROVÁ, v. r.
oprávněná úřední osoba
referent stavebního úřadu – životního prostředí

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů (v souladu
s ustanovením § 26 odst. 2 správního řádu a dle § 115 vodního zákona) způsobem v místě
obvyklým zajistí MěÚ Kostelec nad Orlicí a OÚ Lípa nad Orlicí a současně zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu. Zároveň
žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a
podpis orgánu).

Vyvěšeno……………..

Sejmuto…………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.
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