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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 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"), a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
I. stanovuje
dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona k vodnímu zdroji „BZ-1“, který tvoří vrtaná studna hloubky
50 m o vnitřním průměru 160 mm osazená manipulační šachtou z prefabrikovaných betonových skruží
průměru 1500 mm zakrytá uzamykatelným poklopem na pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Bzová u Hořovic,
obec Bzová, kraj Středočeský, HGR 6230 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí
Berounky, č.h.p. 1-11-04-0370-0-00
ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje „BZ-1“
na pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Bzová u Hořovic
dle situace, která tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy (Příloha č. 1) následovně:
Vymezení rozsahu ochranného pásma I. stupně
Ochranné pásmo I. stupně má přibližně tvar čtverce o straně cca 20 x 20 m v jehož středu je umístěn
vodní zdroj „BZ-1“
Poloha bodů ochranného pásma (v JTSK)
Číslo bodu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
1058315,28
1058299,12
1058287,14
1058303,35
1058310,67
1058327,71
1058333,16
1058312,64
1058328,61
1058338,62

Y
786458,00
786445,90
786462,10
786474,05
786464,20
786469,38
786471,05
786461,55
786466,42
786469,48
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II. stanovuje
dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona následující ochranná a technická opatření pro ochranné
pásmo I. stupně vodního zdroje „BZ-1“:
1) Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno s uzamykatelným vstupem. Do ochranného pásma je zakázán
vstup i vjezd s výjimkou osob, které mají právu vodu z vodního zdroje odebírat, respektive jej udržovat
2) Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje „BZ-1“ bude označeno na viditelných místech výstražnými
tabulemi s nápisem
VODNÍ ZDROJ
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
VSTUP ZAKÁZÁN
Majitel vodního zdroje: Obec Bzová

3) Jímací objekt bude technicky zajištěn proti možnosti vnikání povrchových či srážkových vod
a nečistot do jímané vody a bude zabezpečen proti neoprávněnému přístupu nepovolaných osob do
jímacího objektu.
4) Plocha ochranného pásma I. stupně musí být trvale zbavena všech možných zdrojů znečištění, povrch
území musí být srovnán tak, aby se zde zamezilo hromadění srážkových a povrchových vod v terénních
nerovnostech.
5) V ploše ochranného pásma I. stupně není možno provozovat jakoukoliv činnost.
6) V oplocené či jinak zabezpečené ploše ochranného pásma I. stupně je nutno zachovat svrchní vrstvu
málo propustné jílovité zeminy a povrch terénu zatravnit. Je nutno i následně zachovat trvalý travní
porost, který bude alespoň 2 x ročně upraven (pokosen). Ten jednak brání vodní erozi, dále pak kořenový
systém porostu vytváří ochranný filtr, který je alespoň zčásti schopen zabránit průniku nežádoucích látek
do podzemní vody. Není vhodné, aby se v bezprostřední blízkosti jímacího vrtu vytvářela trvale
podmáčená místa či zde rostly náletové dřeviny.
7) Prostor ochranného pásma bude udržován v čistém a vizuálně přehledném stavu. Případné erozní a jiné
nežádoucí jevy (vývraty, výmoly, apod.) na této ploše budou neprodleně odborně odstraněny (sanovány).
8) V prostoru ochranného pásma je zakázáno používat hnojiva, přípravky na likvidaci
plevele a škůdců a jiné vodám závadné látky.
9) Jedenkrát za 4 měsíce bude prováděna pravidelná kontrola stavu plochy vymezených jako ochranné
pásmo I. stupně a vnitřního prostoru jímacího objektu osobou oprávněnou k odběru podzemních vod či
osobou jí k tomu písemně zmocněnou.
10) Udržovací práce na vodním zdroji budou předem projednány s vodoprávním úřadem
11) Ochranné pásmo II. stupně nebude stanoveno.

Odůvodnění
Městský úřad Hořovice, vodoprávní úřad obdržel dne 12.6.2019 od obce Bzová, IČO 233188, Bzová 52,
267 43 Bzová u Hořovic návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje „BZ-1“ na pozemku
parc.č. 1029 v k.ú. Bzová u Hořovic, obec Bzová, kraj Středočeský. Tento vodní zdroj je v majetku obce
Bzová a slouží jako posílení vodního zdroje v obci Bzová, který zásobuje veřejný vodovod přivádějící
vodu do obce Bzová.
Ke stavbě vodního zdroje „BZ-1“ bylo vydáno stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod
č.j.: MUHO/10479/2016, s.zn.: S-MUHO/28027/2015/DH (PM 7.6.2016) ze dne 16.5.2016 a po jeho
dokončení byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 14.12.2018 pod č.j.:
MUHO/27089/2018, s.zn.: S-MUHO/22674/2018/ABM
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K žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje byly doloženy tyto podklady:
• Návrh ochranného pásma BZ-1 vypracovaný v květnu 2019 společností CHEMCOMEX, a.s.,
odpovědný řešitel RNDr. Pavel Špaček, odborná způsobilost v inženýrské geologii
a hydrogeologii, č. osvědčení 1293/2001, č. zak. 119157, arch.č. 538.222
• Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště
v Berouně, č.j.: KHSSC 19027/2019, ze dne 10.5.2019 – souhlasné
• Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, zn.: 30201/2019-PVL/Pe, ze
dne 4.6.2019
• Geometrický plán č. 386-191825/2019
Ochranná pásma vodních zdrojů se na základě § 30 odst. 1 vodního zákona stanovují, mění či ruší
opatřením obecné povahy. Při jejich stanovení, změně či zrušení je postupováno v souladu s částí šest
správního řádu a § 115a vodního zákona.
Vodoprávní úřad stanovil ochranné pásmo I. stupně a podmínky ochrany na základě odborného posouzení
stavu a potřeb ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti předmětného vodního zdroje „BZ-1“
(Návrh ochranného pásma BZ-1 vypracovaný v květnu 2019 společností CHEMCOMEX, a.s.,
odpovědný řešitel RNDr. Pavel Špaček, odborná způsobilost v inženýrské geologii
a hydrogeologii, č. osvědčení 1293/2001, č. zak. 119157, arch.č. 538.222) a v souladu s § 30 vodního
zákona.
Na základě doporučení odpovědného řešitele s odbornou způsobilostí v hydrogeologii
a inženýrské geologii RNDr. Pavla Špačka a Povodí Vltavy, a.s., závod Berounka se ochranné pásmo II.
stupně nestanovuje.
Plocha ochranného pásma vodního zdroje I. stupně byla navržena a stanovena v souladu
§ 30 vodního zákona.
Jak vyplývá ze stanoviska správce povodí, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí
Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a
chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení
jejich dobrého stavu.
Dle § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh tohoto opatření obecné povahy zveřejněn po dobu 15-ti dnů na
úřední desce MěÚ Hořovice a OÚ Bzová a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vodoprávní
úřad zároveň stanovil lhůtu pro uplatnění připomínek a námitek k návrhu opatření, a to v délce 30 dnů
ode dne zveřejnění. Ve stanovené lhůtě nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky ani
námitky. Vodoprávní úřad tedy stanovil ochranné pásmo I. stupně v takovém rozsahu, jak bylo
zveřejněno v návrhu opatření obecné povahy.
Poučení
Uvedené opatření obecné povahy, včetně příloh, bude zveřejněno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ
Bzová a MěÚ Hořovice a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Marcela Abrhámová
samostatný odborný referent

Příloha:
č.1 – Situace ochranného pásma
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Obdrží:
účastníci řízení (dodejky a DS)
Obec Bzová, IDDS: kwnbmhg
Ladislav Macháček, Bzová č.p. 142, 267 43 Bzová u Hořovic
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
dotčené orgány DS)
Obecní úřad Bzová, IDDS: kwnbmhg
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS: dkkdkdj
na vědomí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Níže uvedené obce se tímto žádají o neprodleně zajištění zveřejnění tohoto opatření na úřední desce své
obce po dobu nejméně 15-ti dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí a také o zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup:
Obec Bzová
Město Hořovice

den vyvěšení:
(datum, razítko, podpis)

den sejmutí:
(datum, razítko, podpis)

………………………..

……………………………..

Datum nabytí účinnosti:
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