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Spisová značka:  MUNYM-100/95836/2020                                                                   

Číslo jednací:  MUNYM-100/4133/2021/Nov 

Vyřizuje:   Ing. Monika Nováková 

Telefon:  325 501 452 

Nymburk:   21.01.2021   

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 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"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), 
oznamuje v souladu s § 115 vodního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné 
povahy.  

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02  
Nymburk 2 

(dále jen "žadatel") dne 09.12.2020 podal žádost: 

 

NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ 

 

na pozemku parc. č. 173/7 v katastrálním území Písty u Nymburka. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení 
o návrhu opatření obecné povahy. 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský 
Název obce Písty 
Identifikátor katastrálního území 721026 
Název katastrálního území Písty u Nymburka 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 173/7 v k.ú. Písty u Nymburka 

 
      
   dle rozdělovníku 

 

Městský úřad Nymburk 
Odbor životního prostředí 
Náměstí Přemyslovců 163  
288 02 Nymburk 
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Hydrogeologický rajon 
 
Útvar podzemních vod 

4360 (Labská křída), 1152 (Kvartér Labe 
po Nymburk) 
43600 (Labská křída), 11520 (Kvartér Labe 
po Nymburk) 

Předmětem řízení je návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně pro tři nové jímací 
vrty. Ochranné pásmo I.stupně bude vymezeno hranicí pozemku parc.č. 173/7 v k.ú. Písty 
u Nymburka, na kterém se vrty nacházejí. Pozemek je ve vlastnictví žadatele a je oplocen. Na pozemek 
je přístup z pozemku parc č. 173/5 v k.ú. Písty u Nymburka, který je ve vlastnictví žadatele a je 
oplocen.  

Umístění jímacích vrtů: 

Přímé určení polohy vrtu HV-7 (souřadnice X, Y) 1039904.83, 701715.81 

Přímé určení polohy vrtu HV-8 (souřadnice X, Y) 1039854.14, 701730.24 

Přímé určení polohy vrtu HV-9 (souřadnice X, Y) 1039797.37, 701699.84 

 

Do ochranného pásma I.stupně bude v souladu s § 30 odst. 6 zakázán vstup a vjezd; to neplatí 
pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.  

Vyhlašované pásmo I. stupně leží uvnitř stávajícího ochranného pásma II. stupně vrtů HV-1 až HV-6, 
které bylo vyhlášeno rozhodnutím zn. VLHZ/729/87-Ba ze dne 02.06.1987 a stále platí.  

 

Odůvodnění návrhu: 

Dne 09.12.2020 podal žadatel žádost o návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro tři nové 
jímací vrty HV-7, HV-8 a HV-9 v blízkosti areálu „Úpravna vody Písty“.  

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných 
pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem větším než 10 000 m3 za rok stanoví vodoprávní 
úřad v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma.  

Předmětem žádosti je stanovení ochranného pásma I. stupně na pozemku parc.č. 173/7 v k.ú. Písty 
ve vlastnictví žadatele.  Omezující podmínky vycházejí z § 30 odst. 7 vodního zákona.  

Ochranné pásmo I.stupně se u zdrojů podzemní vody dle § 30 odst. 3 písm. d) stanoví jako souvislé 
území  s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného místa. Vrt HV-7 a HV-8 toto 
ustanovení splňuje. Vrt HV-9 se nachází ve vzdálenosti 8,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 173/5 
v k.ú. Písty u Nymburka, který je ve vlastnictví žadatele a je oplocen. Jedná se o areál Úpravny vody 
Písty, kam je vstup a vjezd neoprávněným osobám zakázán. Bezprostřední ochrana vodních zdrojů je 
tedy zaručena.  

K posouzení návrhu stanovení ochranného pásma vodního zdroje bylo předloženo: 

- „Intenzifikace prameniště Písty – Monitoring a vyhodnocení poloprovozu na nových 
vodárenských vrtech“, včetně doplňku „Návrh ochranných pásem vrtů“, obojí autorizoval 
RNDr. Jiří Fiedler, odborně způsobilý v hydrogeologii a sanační geologii (č. 1445/2001) 
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- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2020/055982 ze dne 05.01.2021 
 
 

Poučení: 

K návrhu opatření obecné povahy může dle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky. Písemné připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou dle § 172 odst. 5 správního řádu podávat 
u správního orgánu odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Pro posouzení dodržení 30-ti denní lhůty pro uplatňování připomínek a námitek je rozhodující datum 
zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Nymburk.  

K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí, dveře 
č. 402, v úřední dny, případně dle telefonické domluvy na tel. 325 501 452). 
 
 
 
 
 

Ing. Monika Nováková 
referent odboru životního prostředí 

  
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Obec Písty, IDDS: 64va899, se žádostí o vyvěšení na úřední desku 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
  
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2 
 
DOSS 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7 
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 
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