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OPATŘENÍ  OBECNÉ POVAHY  
 

NÁVRH  
 

Výroková část 
 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o 
stanovení ochranného pásma vodního zdroje, kterou dne 8.8.2017 podal 

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice, IČ 26374099  

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 30 vodního zákona 

 

I. stanoví ochranné pásmo k ochraně vodního zdroje, 

„Vrtaná studna“ o hloubce 53 m, která slouží pro zásobování stájí v zemědělském areálu pitnou 
vodou v kraji Plzeňském, obec Dražovice, katastrální území Dražovice u Sušice, na st.p.č. 102, 
souřadnice x,y orientačně 1129202,51; 814394,85,  
 
v tomto rozsahu: 

a) ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně stanoví 

v celém rozsahu pozemku st.p.č. 102 v k.ú. Dražovice u Sušice o rozloze 53 m2 .  

Číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 
Číslo útvaru podzemních vod  63101 
Číslo hydrologického pořadí   1-08-01-0910-0-00 
 

b) ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nestanovuje. 

 
 

II. stanoví povinnosti vlastníkovi vodního zdroje v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně 

1. Oplotit pozemek st.p.č. 102  v k.ú. Dražovice u Sušice a na oplocení umístit na dobře 
viditelném místě tabulku s textem „Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným 
vstup zakázán.“ Oplocený prostor zabezpečit uzamykatelnými vstupem. 

2. Urovnat a zatravnit terén a provádět pravidelné kosení minimálně 2x ročně. Posekanou trávu, 
popřípadě další organické zbytky jako spadané listí a větve z okolních stromů odstraňovat z 
ochranného pásma 

3. Udržovat neporušený travní kryt. 
4. Likvidovat náletové dřeviny a keře. 
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III. stanoví omezení v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně 

1. Zakazuje se aplikovat hnojiva. 
2. Zakazuje se aplikovat přípravky na ochranu rostlin. 

 
 

Odůvodnění: 

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice podal dne 8.8.2017 žádost o stanovení  
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje v k.ú. Dražovice u Sušice na st.p.č. 102 za účelem 
ochrany podzemní vody pro zásobování objektů stájí v zemědělském areálu Dražovického 
AGROPOLU s.r.o. pitnou vodou. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se navrhuje v rozsahu 
celého stavebního pozemku č. 102  v k.ú. Dražovice u Sušice.  

Žadatel předložil k žádosti doklady stanovené v § 11i vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o 
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů, a to: 
- Návrh ochranného pásma vodního zdroje Dražovice – vodní zdroje p.č. st. 102, k.ú. Dražovice u 

Sušice vypracovaný v červenci 2017 odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, RNDr. 
Josefem Krupařem, GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň 

- Stanovisko Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava jako správce povodí ze dne 3.8.2017 pod zn. 
41992/2017 – souhlas s návrhem ochranného pásma vodního zdroje bez připomínek. 

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy o  
stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje a vyzval dotčené orgány k projednání návrhu 
písemností ze dne 21.9.2017 pod č.j. 3087/17/ZPR/Kal. Návrh projednal dne 5.10.2017 s dotčenými 
orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu. Dotčené orgány neuplatnily připomínky 
ke zpracovanému návrhu. 

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodních zdrojů stanoví vodoprávní 
úřad u zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou 
s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok. Podle platného povolení Městského úřadu Sušice, 
odboru životního prostředí k odběru podzemních vod ze dne 3.10.2016 pod č.j. 2178/16/ZPR/Kal, 
které bylo vydáno Dražovickému AGROPOLU s.r.o. je průměrný roční odběr podzemních vod 14400 
m3. 

Podle ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona slouží ochranné pásmo I. stupně k ochraně vodního 
zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. 
d) vodního zákona stanoví vodoprávní úřad ochranné pásmo I. stupně u zdrojů podzemní vody 
s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 
odst. 4 vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. 
stupně v rozsahu menším. 

Podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona v ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno 
provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního 
zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma.  

Podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 
ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující 
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká 
technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby, které jsou oprávněny odebírat 
vodu z vodního zdroje, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu 
ležících. 

V daném případě navrhuje hydrogeolog ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším než se uvádí v 
§ 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona, tj. méně než 10 m od odběrného zařízení. Hydrogeolog 
doporučil realizovat ochranné pásmo vodního zdroje v rozsahu pozemku p.č. st. 102 v k.ú. Dražovice 
ve tvaru obdélníku o stranách cca 9,5 x 5 m a uvádí, že navržené ochranné pásmo bude dostatečně 
chránit posuzovaný vodní zdroj. Charakter území, hospodaření v něm a zastižené geologické 
prostředí jsou zárukou ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Ochranné pásmo II. 
stupně není navrženo a uvádí se, že není nutné. 
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Hydrogeolog doporučuje oplocení ochranného pásma uzamykatelným oplocením a označení 
tabulkami s údaji o tom, že se jedná o ochranné pásmo vodního zdroje. Pro zajištění zdravotní 
nezávadnosti a vydatnosti doporučuje provádět pravidelné kosení a odstraňování pokosené trávy, 
popřípadě spadaného listí nebo ulomených větví z okolní vegetace (organické hmoty) mimo ochranné 
pásmo vodního zdroje. Současně musí být likvidovány náletové dřeviny. V prostoru ochranného 
pásma nelze aplikovat hnojiva a nedoporučuje se používat přípravky na ochranu rostlin. 

Z doporučení hydrogeologa vodoprávní úřad vycházel při stanovení povinností a omezení 
v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje. 

Vodoprávní úřad při vyhotovení návrhu opatření obecné povahy postupoval podle výše uvedených 
ustanovení § 30 vodního zákona a při stanovení rozsahu ochranného pásma, omezení při užívání 
pozemků, zákazů, povinností a kontrolních opatření vycházel z návrhu ochranného pásma vodního 
zdroje Dražovice – vodní zdroje p.č. st. 102, k.ú. Dražovice u Sušice vypracovaného v červenci 2017 
odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie RNDr. Josefem Krupařem, GEKON spol. s r.o., 
Politických vězňů 36, Plzeň. 

Vodoprávní úřad při vypracování návrhu opatření obecné povahy respektoval rovněž  hlediska 
Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a neshledal důvody bránící stanovit 
ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Dražovice k zásobování stájí Dražovického AGROPOLu 
v navrženém rozsahu. 

Stanoviska dotčených orgánů – nebyla uplatněna. 

Vypořádání s návrhy a námitkami - bude doplněno, pokud dojde k jejich podání. 

konec návrhu 
 
 
Městský  úřad Sušice, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
 

v y z ý v á  

dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, aby k návrhu opatření 
podávaly připomínky nebo námitky.  

K návrhu opatření obecné povahy může v souladu s ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
správního orgánu písemné připomínky. Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů ode dne zveřejnění 
návrhu. 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, 
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatření obecné povahy přímo dotčeny, mohou v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně 
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu 
nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. 
Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást 
odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu).  
 
 
 
        
        „otisk úředního razítka“ 
 
 
                                                                                             Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
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Návrh opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice po dobu nejméně 15 dnů. Po stejnou dobu musí být vyvěšen na úřední desce Obecního 
úřadu Dražovice. 
 
 

Rozdělovník: 
Obdrží: 
datová schránka 
Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice  
k vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Sušice 
Obecní úřad Dražovice, Dražovice 4, 34201 Sušice 
 

Dotčené orgány: 
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 
Obecní úřad Dražovice 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce     Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce   Sejmuto z elektronické desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 


