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V Mladé Boleslavi dne 17. května 2017 

 
Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá – Středočeský kraj – ochranné pásmo vodního zdroje vrt HV 1 – návrh opatření 

obecné povahy 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 

Výroková část: 

 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve  znění pozdějších předpisů, (správní řád a místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu, 
zahájil dne 14. března 2017 řízení o návrhu opatření obecné povahy v souladu s  ustanovením § 115 
vodního zákona a §§ 171-174 správního řádu ve věci 
 

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje  

„Vrchbělá – vrt HV 1 – ochranné pásmo vodního zdroje“ 

 
na základě návrhu podaného navrhovatelem 
 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095 (dále jen "navrhovatel"). 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o opatření obecné povahy  stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje „Vrchbělá – vrt HV 1 – ochranné pásmo vodního zdroje“, ochranného  pásma 
I.  stupně podle § 30 odst. 1 vodního zákona. 
 
V návrhu se jedná: 
 

 o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Vrchbělá – vrt HV 1“ 
 

 
v HGR 4410 Jizerská křída pravobřežní, č-h-p- 1-05-02-0610-0-00, vodní útvar HSL_2040 – Jizera od 
toku Mohelka po Strenický potok včetně, souřadnice (S-JTSK) Y: 710713, X: 998273. 
 



Jedná se o vodní zdroj, který bude využíván pro zásobování pitnou vodou sportovně – rekreační areál 
Vrchbělá, multifunkční turistické centrum, proto je nutné k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních vod stanovit ochranné pásmo, chránit tento vodní zdroj a   upravit 
potřebný rozsah ochranného pásma tohoto vodního zdroje. 
 
Ochranné pásmo I. stupně: 
 
Ochranné pásmo I. stupně bude vymezeno jako souvislé území v bezprostředním okolí jímacího 
objektu, které je v současné době již oploceno. Oplocená plocha je čtvercová, rozměrů 10 x 10 m. 
Prostor takto vymezeného ochranného pásma I. stupně bude opatřen výstražnými tabulemi s  nápisem 
„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán“. Tabule budou umístěny 
po  obvodu pásma. 
 
Ochranné pásmo I. stupně pro vodní zdroj HV 1 bude zasahovat následující pozemky: 
parc. č. 538/8 a 538/3 (část) v k. ú. Vrchbělá – vlastník: Město Bělá pod Bezdězem (dle 
geometrického plánu č. 193-85/2016 zpracovaného Ing. Jaromírem Sachomským, úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem v měsíci červnu 2016). 
 
V souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky 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 HV 1 stanoví tyto podmínky: 
 
Ochranné pásmo I. stupně – návrh ochrany: 
 
1. Vstup je povolen pouze osobám provozovatele, provádějícím zde kontrolu, údržbu a opravu 

vodohospodářského zařízení, dále pak osobám pověřeným vlastníky pozemků k údržbě plochy 
a  kontrolním vodohospodářským a hygienickým orgánům. 

2. Na celé ploše ochranného pásma je zakázáno porušovat půdní kryt, provádět jakékoliv činnosti 
a  zřizovat stavby nesouvisející s provozem vodního díla nebo údržbou pásma. 

3. Na celé ploše ochranného pásma je zakázána manipulace a skladování látek škodlivým vodám, 
včetně likvidace odpadních vod vypouštěním do vod podzemních. 

4. V celé ploše ochranného pásma, s výjimkou stavebních objektů a případně přístupové komunikace, 
bude udržován trvalý travní porost sečením a odklízením travní hmoty minimálně 2x ročně. 
Náletové dřeviny budou průběžně odstraňovány. 

5. Aplikace hnojiv a látek na ochranu travního porostu, pokud je nutná pro zabránění jeho degenerace, 
je možná pouze za podmínek stanovených samostatným hydrogeologickým posudkem. 

 
Ochranné pásmo II. stupně: 
 
Ochranné pásmo II. stupně bude vedeno po hranicích stávajících pozemků, jako souvislé území 
o  celkové ploše 5,8 ha. Prostor takto vymezeného ochranného pásma II. stupně bude opatřen 
výstražnými tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“. Tabule budou umístěny 
po obvodu pásma, minimálně na všech přístupových komunikacích. 

 
Ochranné pásmo II. stupně pro vodní zdroj HV 1 bude zasahovat následující pozemky: 
parc. č. 538/3 a 525/75 v k. ú. Vrchbělá – vlastník: Město Bělá pod Bezdězem 
parc. č. 525/74 a nově vzniklý pozemek parc. č. 525/86 v k. ú. Vrchbělá (dle geometrického plánu 
č.  196-10/2017 vypracovaného Ing. Pavlem Šulcem, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem) 
– vlastník:  Středočeský kraj 
 
V souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky 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 HV 1 stanoví tyto podmínky: 



 
Ochranné pásmo II. stupně – návrh ochrany: 
 
1. Výstavba, zařízení a provozování činností, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vod, může být povolena jen na základě kladného nebo podmíněně kladného 
hydrogeologického posouzení, kterým bude prokázáno, že stavbou nebo činností nedojde 
k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Nelze povolit budování nových 
objektů živočišné výroby, hnojišť, kompostů, skládek odpadů všech skupin a skladů látek 
vykazujících toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti. 

2. Výstavba nových a úpravy stávajících jímacích objektů podzemní vody a dalších objektů, které 
jsou ve smyslu vodního zákona vodními díly a změny v nakládání s podzemními vodami, jsou 
možné pouze na základě kladného hydrogeologického posouzení, kterým bude prokázáno, že 
stavbou, činností nebo užíváním nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vod. 

3. Likvidaci předčištěných odpadních vod je možno povolit jen na základě kladného 
hydrogeologického posouzení, kterým bude prokázáno, že nedojde k ohrožení jakosti nebo 
zdravotní nezávadnosti vod, v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona. 

4. Na celé ploše ochranného pásma je zakázáno vyvážení obsahu žump, močůvkových jímek, jakož i 
kejdy hospodářských zvířat. 

5. Jakékoliv zásahy do půdního krytu, zemního i horninového prostředí do hloubky větší než 2 m 
(vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin, apod.) nebo zásahy do menší 
hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 100 m

2
 po dobu 

větší než 30 dnů, je možno povolit jen na základě kladného, případně podmíněně kladného 
hydrogeologického posouzení, kterým bude prokázáno, že stavbou nebo činností nedojde 
k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo nezávadnosti vod. 

6. Způsob využití lesních a zemědělských pozemků je řešen obecně platnými právními předpisy. 
Hospodaření v ochranném pásmu musí být zároveň v souladu s režimem stanoveným pro zranitelné 
oblasti dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, 
v aktuálním znění. 

7. Pasení chovných zvířat je v omezené míře možné, přístřešky nebo trvalá ohrazení pro 
koncentrovaný pohyb či pobyt zvířat a zařízení na krmení a napájení zvěře však mohou být 
vybudovány jen na základě kladného nebo podmíněně kladného hydrogeologického posouzení, 
kterým bude prokázáno, že stavbou a jejím následným využíváním nedojde k ohrožení vydatnosti, 
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. 

8. Biocidní přípravky na ochranu rostli (včetně lesních kultur) je možné povolit pouze se souhlasem 
jen na základě kladného nebo podmíněně kladného hydrogeologického posouzení. 

9. V ochranném pásmu vodního zdroje bude umožněn výkon správce vodního toku v rozsahu 
stanoveném vodním zákonem, za použití potřebné mechanizace s ekologickými náplněmi (úpravy 
břehů a koryta, těžba nánosů apod.).  

 
 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem doručí správní orgán veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a dále na úřední desce Městského úřad Bělá pod 
Bezdězem. 
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu 
 

v y z ý v á 

 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení ochranného pásma „Vrchbělá – vrt HV 1 – ochranné pásmo 
vodního zdroje“ podávali písemné připomínky nebo námitky doručením na Magistrát města Mladá 
Boleslav, odbor životního prostředí, a to ve lhůtě 
 

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

 



Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 172 
odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu. Zmeškání úkonu nelze 
v  souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu prominout. Veškerá dokumentace včetně 
rozsahu ochranného pásma je k nahlédnutí na odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá 
Boleslav, kancelář č. 71, pondělí a středa 8:00-17:00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy. 
 

Poučení : 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 
 
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 opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve výše stanovené 
lhůtě. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
 
 

„otisk razítka“ 
 
 
 

Zuzana Novotná 
odborný referent oddělení vodního hospodářství 

 

 

 

 

Přílohy : 

 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úředních 
deskách Magistrátu města Mladá Boleslav a Městského úřad Bělá pod Bezdězem a zároveň musí být 
vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Zároveň Vás žádáme o navrácení oznámení po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí odboru životního 
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav. 
 

Vyplní Magistrát města Mladá Boleslav a Městský úřad Bělá pod Bezdězem: 
 
 
 
Oznámení bylo vyvěšeno dne:       Oznámení bylo sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
Dálkový přístup:        Dálkový přístup: 
 
 
 
 
 
Razítko, datum, podpis: 
 



Obdrží: 
a) účastníci řízení: 
1. Středočeský kraj, IDDS: keebyyf 
2. Město Bělá pod Bezdězem - úřední deska, IDDS: hy8bg5r 
 
b) ostatní účastníci řízení: 

 dle § 27 odst. 2 správního řádu – doručeno veřejnou vyhláškou 
 
c) dotčené orgány: 
3. Magistrát města Mladá Boleslav – úřední deska 
4. Krajská hygienická stanice, ÚP Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e 
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