Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí
Váš dopis/ze dne: - / z 12. 1. 2017
Spis. značka: ŽP/03507/17 Je
Č.j.: ŽP/05758/17
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindra Jerglová
E-mail: jjerglova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 867
Dne: 27. 2. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zrušení ochranného pásma vodního zdroje na p.p.č. 262/12 a 262/13 v k.ú. Velichov
Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma
vodního zdroje, který dne 16. 1. 2017 podal
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
IČ 49 78 92 28
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení

ruší
podle § 30 odst. 9 vodního zákona

ochranné pásmo vodního zdroje na p.p.č. 262/12 a 262/13 v k.ú. Velichov.
Ochranné pásmo o rozměrech 20 x 20 m vede po hranici pozemků p.č. 262/12 a 262/13.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 49 78 92 28
Odůvodnění:
Dne 16. 1. 2017 podal Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., se sídlem Studentská 328/64, 360 07
Karlovy Vary, IČ 49 78 92 28 (dále navrhovatel) v souladu s § 30 odst. 9 vodního zákona návrh na
zrušení ochranného pásma vodního zdroje na p.p.č. 262/12 a 262/13 v k.ú. Velichov (dále OP VZ). Tímto
dnem bylo zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy.
Návrh byl doložen doklady, a to:
 Rozhodnutí o kolaudaci č.j. VLHZ/1251/81-235 z 7. 12. 1981, vydané bývalým ONV Karlovy vary,
odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Správní orgán dále použil spisový materiál k danému vodnímu dílu.
Vodoprávní úřad vyzval dopisem č.j. ŽP/03558/17 ze dne 6. 2. 2017 dotčené orgány k podání připomínek
nebo námitek s tím, že pokud nebudou vzneseny žádné připomínky a námitky v termínu do 28. 2. 2017
včetně, zruší vodoprávní úřad dle § 30 odst. 9 vodního zákona a postupem dle § 172 správního řádu
opatřením obecné povahy OP VZ. Dotčené orgány k návrhu opatření obecné povahy nevznesly žádné
připomínky a námitky, čímž vodoprávní úřad považuje návrh zrušení OP VZ za projednaný s dotčenými
orgány, a proto v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručil návrh opatření obecné
povahy veřejnou vyhláškou pod č.j. ŽP/05758/17 (sp. zn. ŽP/03507/17 Je) ze dne 27. 2. 2017 dle § 25
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správního řádu účastníkům řízení a dotčeným osobám a zajistil zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Veřejnou vyhláškou vyzval účastníky řízení a dotčené osoby, aby k návrhu opatření
podávaly připomínky nebo námitky, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Popis:
Jedná se o zdroj vody – kopaná studna o  1,5 m, hl. 6,0 m, zakrytá železobetonovým studničním
poklopem s hlavicí původně na p.p.č. 262/1, v současnosti na p.p.č. 262/12 a 262/13 v k.ú. Velichov.
Studna byla vybudována z důvodu posílení zásobování obyvatel obce Velichov pitnou vodou. Součástí
stavby byl i výtlačný řad PE 90/8,2 do vodojemu (p.p.č. 1063/1).
Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno dne 1. 11. 2006 pod zn. ŽP/24524/RO/NV/06 Je na
dobu životnosti vodního díla. Tímto rozhodnutím byla zrušena platnost povolení k nakládání s vodami č.j.
Vod.235-923/77 z 21. 9. 1977, část a), vydané bývalým ONV Karlovy Vary, odborem vodního a lesního
hospodářství a zemědělství. Povolení ke stavbě bylo povoleno rozhodnutím č.j. Vod.235-923/77 z 21. 9.
1977, část b), vydané bývalým ONV Karlovy Vary, odborem vodního a lesního hospodářství a
zemědělství. Rozhodnutí o kolaudaci vodohospodářského díla s názvem „ Výtlačný řad Velichov“ bylo
vydáno dne 7. 12. 1981 pod č.j. VLHZ/1251/81-235 bývalým ONV Karlovy Vary, odborem vodního a
lesního hospodářství a zemědělství.
Tímto rozhodnutím – v bodě 3. bylo stanoveno OP VZ o ploše 400 m2 (20x20 m). OP VZ bylo
oploceno a přístup do něj byl osobám nepovolaným zakázán. V OP VZ byl udržován trvale travní porost.
Zrušení povolení k nakládání s vodami je vedeno samostatně pod sp. zn. ŽP/01389/17 Je.
Stanoviska dotčených orgánů:
Dotčené orgány nepodaly žádné stanovisko.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Bude doplněno.
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení. Správní orgán je povinen se připomínkami
zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Vypořádání s připomínkami přímo dotčených osob:
Bude doplněno.
Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určíli 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 lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách
rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným
způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní
orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako
součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze
odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem
změny opatření obecné povahy.
Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a
na úřední desce OÚ Velichov. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Dále se též zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce internetových stránek města Ostrov a obce Velichov.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.

Na doručenku obdrží:
 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Veřejnou vyhláškou obdrží:
 Vlastníci nemovitostí, veřejnost a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní zákon
Dále obdrží:
 Městský úřad Ostrov s tím, aby opatření obecné povahy bylo zveřejněno způsobem v místě obvyklém
 Obecní úřad Velichov s tím, aby opatření obecné povahy bylo zveřejněno způsobem v místě
obvyklém
Poznámka:
 Do podkladů k návrhu opatření obecné povahy je možno nahlédnout na Městském úřadě Ostrov,
odboru životního prostředí 2. p., č. dv. A.3.14 v návštěvní dny (pondělí a středa) od 7.00 hod do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hod, v ostatních dnech po dohodě.
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