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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 66 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
a ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti obce Přestavlky u Čerčan (zastoupené
starostou obce Janem Mikulandou), IČO 002 32 564, se sídlem Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky
u Čerčan, návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci
stanovení ochranného pásma vodního zdroje – vrtané studny
na pozemku 625/10 v k. ú. Přestavlky u Čerčan
podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo dotčeny,
mohou podat proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky.
Vodoprávní úřad vyzývá dotčené osoby k podání písemných připomínek či písemných odůvodněných
námitek proti návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Pro posuzování dodržení 30denní lhůty pro uplatňování připomínek a námitek je rozhodující datum
zveřejnění na úřední desce MěÚ Benešov. Dnem zveřejnění je patnáctý den po vyvěšení tohoto návrhu
na úřední desce MěÚ Benešov za splnění podmínky zveřejnění návrhu také způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Do podkladů návrhu lze nahlédnout a připomínky či námitky podat u Odboru životního prostředí
MěÚ Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, budova A, č. dveří 327, a to ve dny pondělí a středa
(08:00-17:00).
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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
a ustanovením § 171-174 správního řádu, na základě žádosti obce Přestavlky u Čerčan (zastoupené
starostou obce Janem Mikulandou), IČO 002 32 564, se sídlem Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky
u Čerčan (dále též „žadatel“), z 31.03.2022
stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, a to vrtané studny na pozemku 625/10 v k. ú. Přestavlky
u Čerčan (dále jen „vodní zdroj“), takto:
Účel vodního zdroje: zásobování obyvatel obce pitnou vodou
Dotčené pozemky: pozemky parc. č. 625/10 (výměra 1 862 m2; druh pozemku lesní pozemek) a 625/25
(výměra 205 m2; druh pozemku trvalý travní porost) v k. ú. Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky u Čerčan,
kraj Středočeský
Souřadnice umístění vodního zdroje (S-JTSK): Y: 722402.85 X: 1071342.17
Hydrogeologický rajon: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Vodní útvar podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část
Popis ochranného pásma: Ochranné pásmo I. stupně bude vymezeno jako souvislé území
v bezprostředním okolí vodního zdroje, které je v současné době již oploceno. Oplocená plocha je čtvercová
o rozměrech 10 x 10 m, výměry 100 m2.
Na základě ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb.,
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních
zdrojů, v platném znění, se k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje stanoví
následující podmínky:
1. Prostor vymezeného ochranného pásma I. stupně bude opatřen výstražnými tabulemi s nápisem
„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“. Tabule budou umístěny po
obvodu pásma.
2. Vstup je povolen pouze osobám provozovatele, provádějícím zde kontrolu, údržbu a opravu
vodohospodářských zařízení, dále pak osobám pověřeným vlastníkem pozemků k údržbě plochy
a kontrolním vodohospodářským a hygienickým orgánům.
3. Na celé ploše ochranných pásem je zakázáno porušovat půdní kryt, provádět jakékoliv činnosti
a zřizovat stavby nesouvisející s provozem vodního díla nebo údržbou pásma.
4. Na celé ploše ochranných pásem je zakázána manipulace a skladování látek škodlivým vodám, včetně
likvidace odpadních vod vypouštěním do vod podzemních.
5. V celé ploše ochranných pásem, 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.
6. Aplikace hnojiv a látek na ochranu travního porostu, pokud je nutná pro zabránění jeho degenerace,
je možná pouze za podmínek stanovených samostatným hydrogeologickým posudkem.
7. Na ploše ochranného pásma je zakázáno lesnické hospodaření.
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Odůvodnění
Žadatel podal 31.03.2022 u vodoprávního úřadu žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně výše
uvedeného vodního zdroje.
K žádosti bylo doloženo:
 Dokumentace ke stanovení ochranného pásma z února 2022, kterou zpracoval Ing. Mgr. Pavel Dvořák
– autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009384,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 471 16 901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5.
 Závazné stanovisko z 16.03.2022 (č. j. MUBN/117641/2022/OOPLH), které vydal Odbor životního
prostředí MěÚ Benešov – státní správa lesů.
 Stanovisko z 22.02.2022 (zn. PVL-14029/2022/240-Gá), které vydal správce povodí – Povodí Vltavy,
s.p., závod Dolní Vltava, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
 Geodetické zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021), které zpracoval Ing. Martin Vacek – úředně
oprávněný zeměměřičský inženýr č. 2650/2013, Geodetická pohotovost, s.r.o., IČO 075 96 201,
se sídlem Ke Golfu 2948/2, 155 00 Praha 5.
Stavba vodních zdrojů byla povolena vodoprávním úřadem, rozhodnutím z 12.06.2020 (č. j. MUBN/85757/
2020/OVH; právní moc 03.07.2020), a současně bylo uděleno povolení k nakládání s vodami, a to k odběru
podzemních vod.
Vrt vodního zdroje byl proveden prům. 305 mm ve svrchní části, dále prům. 254 mm do konečné hloubky
45 m, vystrojen z trub PVC 160 mm, určených pro styk s pitnou vodou. Úprava zhlaví vrtu byla provedena
v souladu s ČSN 75 5115, tj. osazením manipulační prefabrikované železobeton. šachty DN 1500 (výšky 2 m)
na beton. desku. Kolem zhlaví bylo provedeno jílové těsnění.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a její zdůvodnění jako dostatečný podklad opatření obecné
povahy a dospěl k závěru, že nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných
právem chráněných zájmů. Vzhledem k tomu bylo žádosti vyhověno tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto opatření a podmínkami byla zajištěna ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních
zdrojů.
Kopie výše citovaného geodetického zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021), které zpracoval Ing. Martin
Vacek, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Ing. Jakub Maleček
odborný referent

v. r.

otisk úředního razítka
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Tento návrh musí být zveřejněn na úřední desce OÚ Přestavlky u Čerčan a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí zašle OÚ neprodleně na Odbor
životního prostředí po uplynutí této lhůty.
Vyvěšeno

Sejmuto

……………….

………………
Razítko a podpis OÚ

……………………..
Rozdělovník
Dotčené obce – k vyvěšení na úřední desce
 Obec Přestavlky u Čerčan, IDDS: rsgakc6
Dotčené orgány
 MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, zde
Na vědomí
 Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Přílohy
1x kopie geodetického zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021)
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