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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
  

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HB -1 pro obec Bratřice, v k.ú. Bratřice.  

 

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče jako místně příslušný správní orgán 

podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně 

příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") na základě 

návrhu ze dne 29.4. 2019, který podala osoba oprávněná k odběru podzemních vod, tj. 

Obec Bratřice, IČO 00247871, Bratřice 11, 395 01 Pacov 

(dále jen "navrhovatel") 

v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) zveřejňuje  opatření obecné povahy včetně odůvodnění, v němž 

I. 

podle § 30 odst. 1 vodního zákona stanovuje ochranná pásma vodního zdroje – vrtané studny HB -1 

na pozemku p. č. 134/28 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 134/9) v k.ú. Bratřice, ČHP: 1-

09-02-0460-00, HGR 6520, vodní útvar: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, souřadnice X,Y: 

1111001, 709711 - takto 

 

a) ochranné pásmo I. stupně 

Ochranné pásmo I. stupně vrtané studny HB -1, leží na pozemcích st. p. 96, p. č. 134/28 (oddělen GP č. 

275-116/2019 z pozemku p. č. 134/9), 160/18 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 160/4) a 

172/3 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 172) vše v k.ú. Bratřice.  

Jedná se o souvislý čtverec o straně 20 m s vodním zdrojem uprostřed, viz grafické přílohy. 

b) ochranné pásmo II. stupně 

Ochranné pásmo II. stupně vrtané studny HB -1, leží na pozemcích st. p. 96, p. č. 134/27 (oddělen GP č. 

275-116/2019 z pozemku p. č. 134/9), 160/17 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 160/4), 

172/2 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 172), 203/13, 203/14 (oddělen GP č. 275-116/2019 z 

pozemku p. č. 203/8), 203/15 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 203/9), 216/3 (oddělen GP č. 

275-116/2019 z pozemku p. č. 216), 1215/4 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p. č. 1215/1)  vše v 

k. ú. Bratřice. Ochranné pásmo je navrženo vně ochranného pásma I. stupně. Je tvořeno jednou souvislou 

plochou o velikosti cca 1,4 ha., viz grafické přílohy. 

II. 

podle § 30 odst. 10 vodního zákona a ust. § 6 vyhl. MŽP ČR č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 

vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se k ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje -  vrtané studny HB -1 na pozemku p.č. 

134/28 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p.č. 134/9)  v k.ú. Bratřice stanoví tyto podmínky a 

opatření: 
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a) pro ochranné pásmo I. stupně 

1. Hranice ochranného pásma bude oplocena, vstup bude opatřen zámkem. Na oplocení bude 

umístěna cedule: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Vstup zakázán!” 

2. Přístup k vodním zdrojům má pouze osoba tím pověřená a konající zde běžnou údržbu. 

3. Do prostoru ochranného pásma je zakázáno vstupovat s látkami, které by mohly ohrozit 

jakost pitné vody. 

4. Jímací zdroje (studny) musí být chráněny proti poškození vnějšími vlivy (přívalové deště) a 

pronikání škodlivých látek zhoršujících kvalitu pitné vody. 

5. Na území ochranného pásma je zákaz umisťování a provádění staveb nebo činností, které by 

omezovaly přístup k jímacím zdrojům, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav nebo 

plynulé provozování. 

6. V prostoru ochranného pásma je zakázáno vysazovat hluboko kořenící porosty. Mělce 

kořenící keře je možno vysazovat po obvodu ochranného pásma. 

7. V prostoru ochranného pásma třeba provést trvalé zatravnění a udržovat ho v čistotě a 

upravené (pravidelné sečení trávy). 

b) pro ochranné pásmo II. stupně 

1. Hranici ochranného pásma II. stupně je třeba na vhodných místech se zvýšeným 

nebezpečím znečištění vodního zdroje a v místech křížení hranice ochranného pásma s 

komunikacemi vyznačit tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje” 

2. Nelze zde zakládat hnojiště ani stohy. 

3. Je povoleno hnojit pouze statkovými hnojivy (nikoliv průmyslovými), močůvka nebude 

aplikována v blízkosti ochranného pásma I. stupně, musí být rozstřikována rovnoměrně na 

povrch, v menší míře a ve vhodném období.  

4. Je zakázáno použití pesticidů.  

 

O d ů v o d n ě n í: 

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 29.4. 2019 od osoby 
oprávněné k odběru podzemních vod tj. obec Bratřice, návrh stanovení ochranného pásma vodních zdrojů 
Stražiště – vrtané studny HB -1 na pozemku p.č. 134/28 (oddělen GP č. 275-116/2019 z pozemku p.č. 
134/9) v k.ú. Bratřice, ČHP: 1-09-02-0460-00, HGR 6520, vodní útvar: 65200 Krystalinikum v povodí 
Sázavy, souřadnice X, Y: 1111001, 709711. Protože návrh neobsahoval všechny náležitosti vodoprávní 
úřad řízení přerušil. Návrh byl doplněn dne 1.4. 2020. 
 
K žádosti byly doloženy podklady uvedené ve vyhlášce MŽP č. 137/1999 Sb, kterou se stanoví seznam 
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Zejména se 
jedná o údaje o vodním zdroji, charakteristiku území, a vlastní návrh podmínek. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemků č. 275-116/2019. Bylo doloženo také souhlasné stanovisko správce povodí a Krajské 
hygienické stanice. 
  
Odbornou část návrhu “ Obec Bratřice, návrh ochranného pásma I. a II. stupně jímacího zdroje pitné vody 
HB-1“ vypracoval RNDr. Miroslav Kebrt, osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační 
geologii (č. 1506/2001).  
 
Vodoprávní úřad se s opatřeními a podmínkami navrženými v odborném podkladu ztotožnil a zahrnul je 
do výrokové části tohoto opatření. 
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Protože návrh OP se týká u pozemků p.č. 134/9, 160/17, 160/4, 172, 203/8, 203/9, 216, 1215/1 jen jejich 
části, bylo nutné, aby žadatel doložil geometrický plán řešící rozdělení těchto pozemků pro vyznačení 
ochranného pásma na části těchto pozemků do katastru nemovitostí.  
 
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče projednal tento návrh s dotčenými 
orgány. Dotčené orgány neuplatnily žádné připomínky. 
 
Návrh tohoto opatření byl zveřejněn na úředních deskách Městského úřadu v Pacově, a úřední desce 
obecního úřadu Bratřice. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 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 písemné připomínky. Žádné připomínky nebyly ve stanoveném 
termínu uplatněny 
 
Po nabytí účinnosti bude toto opatření obecné povahy zasláno na příslušný katastrální úřad s 
žádostí o vyznačení ochranných pásem vodního zdroje v katastru nemovitostí. 
 

P o u č e n í: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek.  
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

 

 

 

 

  

Ing. Otakar Pejša 

vedoucí odboru ŽP a PP MěÚ Pacov 

 

Městský úřad Pacov a Obecní úřad Bratřice se tímto žádá o vyvěšení tohoto opatření obecné 

povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání 

potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče. 

Zveřejněn bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

……………………………………………  ………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí  

Razítko:      Razítko: 

 

 

Přílohy : 

- návrh ochranného pásma I. a II. stupně zdroje pitné vody HB-1 

- návrh ochranného pásma I. a II. stupně zdroje pitné vody HB-1 (rozdělení pozemků) 

 

Obdrží: 

K vyvěšení po dobu 15-ti dnů:  

Městský úřad Pacov,,  

 sídlo: náměstí Svobody č.p. 320, 395 01  Pacov 

Obecní úřad Bratřice, IDDS: qupaqk8 

 sídlo: Bratřice č.p. 11, 395 01  Pacov 
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dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče  

sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01  Pacov 

Městský úřad Pacov, odbor výstavby  - úřad územního plánování,  

 sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01  Pacov 

Městský úřad Pacov, odbor dopravy 

 sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01  Pacov 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w 

 sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01  Jihlava 1 

  

na vědomí 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

po nabytí účinnosti 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov   

sídlo: U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov 

 

 

 






