Městský úřad Votice
Odbor životního prostředí a památkové péče
Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
Číslo jednací:
586/11/ŽP-Bu
Spisová značka: 2985/10/ŽP-Bu

Dle rozdělovníku

Telefon:
E-mail:

317830130
podatelna@votice.cz

Datum:

2011-03-02

Počet stran: 5
Počet příloh: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 1/2010
Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 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, podle § 30 odst. 1 vodního zákona a Vyhlášky č. 137/1999 Sb.,
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška“)
stanoví
ochranná pásma I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody pro Obec Mezno
kopaná studna S1 na pozemku parc. č. 282 v kat. území Lažany u Mezna
kopaná studna S2 na pozemku parc. č. 282 v kat. území Lažany u Mezna
kopaná studna S3 na pozemcích parc. č. 423/4 v kat. území Mezno a 20/4 v kat. území Vestec
kopaná studna S4 (sběrná studna – vodojem) na pozemku parc. č. 382/2 v kat. území Mezno,
175/2 a 175/4 v kat. území Stupčice
vrt V1 na pozemku parc. č. 279/2 v kat. území Lažany u Mezna
I. Ochranné pásmo I. stupně
pro kopané studny S1, S2, S3, S4 je stanoveno jako souvislá plocha, jejíž středem je vždy
konkrétní kopaná studna, přičemž kolem studní S1 a S2 bude jedno ochranné pásmo ve tvaru
obdélníka, s minimální vzdáleností stran od každé studny 10 m
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s těmito podmínkami:
1. V ochranném pásmu I. stupně se zakazují všechny činnosti, které nemají souvislost
s využíváním vodního zdroje a údržbou ochranného pásma.
2. Území ochranného pásma I. stupně bude oploceno, pozemek bude zatravněn. Vstup bude
opatřen uzamykatelnými vrátky, na oplocení budou umístěny tabule „Ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupně“ a „Nepovolaným vstup zakázán“.
3. Travní porost v ochranném pásmu I. stupně bude pravidelně (min. 2x ročně) sekán,
posekaná tráva či náletová zeleň bude odstraňována mimo plochu ochranného pásma.
4. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných
technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovi vodního díla.
II. Ochranné pásmo II. stupně
pro jímací zdroje pitné vody pro Obec Mezno je stanoveno jako jedno souvislé území o ploše
cca 2 km2 v rámci jednoho hydrogeologického rajonu č. 632, zahrnující části dvou
hydrologických povodí s pořadím č. 1-08-05-047 a 1-07-04-070 a zasahující do 4
katastrálních území. Ochranným pásmem prochází železniční koridor (pozemky parc.č. 369/4
a 619/1 v kat. území Mezno), který je z ochranného pásma vyjmut.
Ochranné pásmo je umístěno na pozemcích (podrobnosti o jednotlivých pozemcích viz
příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy):
- kat. území Mezno
intravilán - 1/1, 1/10, 1/12, 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19, 1/2, 1/20,1/21, 1/23, 1/24, 1/25, 1/4,
1/9, 10, 101/1, 101/1, 101/3, 101/4, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 104, 105, 107,
108, 11, 12, 1254/1, 1254/10, 1254/11, 1254/12, 1254/2, 1254/3, 1257,1258, 1258/1, 1288/1,
1303, 172, 20/1, 25, 28, 30, 32, 34, 353/1, 354/1, 354/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 359/1,
360/1, 360/2, 360/3, 362/1, 363, 37, 38/1, 39/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 40, 41, 43/1, 43/2 ,
43/3, 44/1, 455/2, 458/1, 459/1, 459/2, 46, 460, 464/1, 464/3, 465, 468/1, 47, 470/1, 470/2,
470/3, 470/4, 470/5, 472, 473, 474, 477/1, 48, 50, 51, 52, 54, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 59, 60/1,
60/2, 62/1, 62/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 70/1, 73/1, 73/2, 74/1, 75/1, 78, 79, 84, 87,
89, 9, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 93/1, 93/11, 93/12, 93/3, 93/4, 93/5, 93/7, 93/8, 94/1,
94/2, 94/3, 98/1, 98/3, 98/4, st. p. č. 100, st. p. č. 102, st. p. č. 117, st. p. č. 12/1, st. p. č. 12/2,
st. p., č. 12/2, st. p. č. 12/4, st. p. č. 133, st. p. č. 146, st. p. č. 147, st. p. č. 15/1, st. p. č. 154, st.
p. č., 156, st. p. č. 16, st. p. č. 171, st. p. č. 187, st. p. č. 189, st. p. č. 19, st. p. č. 190, st. p. č.
2/1, st., p. č. 2/2, st. p. č. 2/3, st. p. č. 20/2, st. p. č. 20/3, st. p. č. 20/4, st. p. č. 20/5, st. p. č.
20/6, st. p., č. 20/7, st. p. č. 22/1, st. p. č. 24, st. p. č. 26, st. p. č. 27, st. p. č. 3, st. p. č. 4, st. p.
č. 5, st. p. č. 50, st. p. č. 53/1, st. p. č. 53/2, st. p. č. 57, st. p. č. 58, st. p. č. 6, st. p. č. 62, st. p.
č. 63, st. p. č.64, st. p. č. 68, st. p. č. 7, st. p. č. 72, st. p. č. 77, st. p. č. 78, st. p. č. 82, st. p. č.
85, st. p. č., 86, st. p. č. 9, st. p. č. 92, st. p. č. 93, st. p. č. 94, st. p. č. 98/2
extravilán - 352/2, 353/2, 355/2, 359/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/11, 366/12, 366/13, 366/14,
366/15, 366/16, 366/17, 366/18, 366/19, 366/20, 366/20, 366/21, 366/22, 366/24, 366/26,
366/27, 366/28, 366/29, 366/33, 366/5, 366/6, 366/9, 368/1, 368/11, 368/2, 368/3, 368/4,
368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4,
377/5, 379, 382/1, 382/10, 382/11, 382/13, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 382/7, 382/9,
383, 385, 386, 387/1, 387/3, 387/4, 387/5, 388, 389, 390, 392, 394, 395/1, 397/2, 423/1,
423/11, 423/13, 423/24, 423/26, 423/27, 423/28, 423/29, 423/30, 423/31, 423/32, 423/33,
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423/34, 423/35, 423/36, 423/4, 423/5, 432/10, 432/11, 432/12, 432/13, 432/14, 432/16, 432/2,
432/3, 432/6, 432/7, 432/8, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2,
442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 446/1, 446/2, 446/24, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6,
447/1, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454, 463/2, 464/2, 469, 477/2, 478/2, 480,
1288/2, 1289
- kat. území Lažany u Mezna
274, 275, 277, 278/1, 278/2, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 280, 281/1, 281/2, 282, 283/1,
283/2, 284, 375, 377/1, 377/2, 686/2, 687, 688/1, 688/2, 688/3
- kat. území Stupčice
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175/1, 175/2, 175/2, 175/3, 175/3, 175/4,
178, 180, 184, 185, 200/10, 200/11, 200/12, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/8, 200/9
- kat. území Vestec u Mezna
16, 17/1, 17/2, 17/5, 17/7, 18, 19/1, 19/10, 19/12, 19/16, 19/2, 19/4, 20/1, 20/2, 20/3
Pro ochranné pásmo se stanovují tyto podmínky:
1. Území ochranného pásma II. stupně bude vyznačeno v terénu na rizikových místech (na
cestách vstupujících do ochranného pásma) výstražnými tabulemi „Ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupně“ a toto označení bude trvale udržováno. Rozmístění tabulí bude
vyznačeno do předložené dokumentace o návrhu ochranného pásma.
2. Trvalé travní porosty a lesní pozemek nesmí být změněny na ornou půdu.
3. Na orné půdě lze hospodařit v rámci správného zemědělského hospodaření, s důrazem na
protierozní ochranu, řádné střídání plodin v rámci osevních postupů a pokud možno
minimálního ponechávání půdy bez pokryvu plodinami (maximálně zařazovat zelené
hnojení, směsky apod.). Ke hnojení nebude používána kejda, ostatní statková hnojiva
budou rovnoměrně rozmetána a zapravována do půdy. Minerální hnojiva se doporučuje
používat v dělených dávkách a ve formě s pozvolným uvolňováním živin, aby se
zabránilo jejich znehodnocování a vyplavování živin do podzemních vod. K chemické
ochraně rostlin lze používat pesticidy vhodné do OP II. stupně podle každoročně platného
Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaného Státní
rostlinolékařskou správou.
4. Pastva hospodářských zvířat je povolena pouze v případě, že bude zabezpečeno, aby
nedošlo ke shlukování zvířat min. 50 m od ochranného pásma I. stupně.
5. V prostoru ochranného pásma je zakázáno budovat skládky hnoje a hnojiv, odpadů a
smetiště.
6. Není povoleno rozšiřovat zastavitelnou část obce severním směrem, to je nad stávající
trasu železniční tratě.
7. Provozovatel a vlastník vodovodu je povinen sledovat využívání vodních zdrojů, zejména:
- měřit množství odebírané vody a průběžně sledovat vydatnost jednotlivých jímacích
objektů;
- sledovat výšku hladiny podzemní vody ve vodních zdrojích (stabilita vydatnosti)
- kontrolovat jakost jímané vody v rozsahu a četnosti podle platných právních předpisů
(vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění).
8. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných
technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovi vodního díla.
9. Doporučuje se vybudovat pro Obec Mezno veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou
centrální čistírnou odpadních vod, na kterou budou napojeni všichni občané.
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Odůvodnění
Dne 26. 10. 2010 podala Obec Mezno, IČ 00232220, Mezno čp. 57, 257 86 Miličín,
zastoupená starostou obce p. Miroslavem Markem, žádost o stanovení ochranných pásem pro
vodní zdroje, z nichž je zásobována Obec Mezno vodou.
Žádost byla doložena návrhem ochranného pásma I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody
pro Obec Mezno, který zpracovala spol. ATE CR, a. s., Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10, IČ
25640160; mapou ochranného pásma II. stupně; seznamem vlastníků dotčených pozemků;
listy vlastnictví jednotlivých parcel.
Při vypracování návrhu ochranných pásem byl posouzen stav a potřeba ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrologickému povodí a
hydrogeologickému rajonu.
V souladu s § 30 odst. 5 vodního zákona je pásmo II. stupně stanoveno vně ochranného
pásma I. stupně a je tvořeno jedním souvislým územím v rámci jednoho hydrogeologického
rajonu č. 632, zahrnující části dvou hydrologických povodí s pořadím č. 1-08-05-047 a 1-0704-070. Vzhledem k převážné většině mělkých kopaných studní zásobovaných svrchní
průlomovou zvodní, je hranice II. ochranného pásma vedena po dílčích rozvodnicích a jižní
část pásma je ohraničena silnicí III. třídy Mezno – Střezimíř. Ochranné pásmo zahrnuje i
severní část obce Mezno nad touto silnicí z důvodu ochrany záložní, v současné době
nevyužívané studny a ochrany zvodnělých struktur (puklin), které sahají až k vrtu V1.
V současné době je prostředí v ochranném pásmu relativně čisté a neznečišťované
antropogenními odpady, s výjimkou severní části obce, kde toto znečištění nelze vyloučit.
Bylo by proto vhodné vybudovat v obci veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální
čistírnou odpadních vod, na kterou by se občané napojili.
Návrh opatření obecné povahy č. j. 3073/10/ŽP-Bu ze dne 9. 11. 2010 byl v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručen dotčeným osobám veřejnou vyhláškou,
přičemž k vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje došlo 9. 11.
2010 a byl zveřejněn do 9. 12. 2010.
V souladu s ustanoveními § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné
povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly žádné námitky uplatněny, proto o nich není
rozhodováno.
Poučení
Proti stanovení ochranných pásem I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody pro Obec Mezno,
vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle §173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Podle § 30 odst. 11 vodního zákona, za prokázané omezení užívání pozemků a staveb
v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada,
kterou je povinen na jejich žádost poskytnout oprávněný k odběru vody z těchto vodních
zdrojů. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Marie Budková
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče

Vyvěšeno na úřední desce: 2. 3. 2011
Vyvěšeno elektronicky:
2. 3. 2011
Sejmuto:
Podpis, razítko

Obdrží
Obec Mezno
Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 - správce vodních toků
Krajská hygienická stanice Stč. Kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově,
Černoleská 2053, Benešov
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