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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 

Výroková část: 

Městský úřad Nymburk, odbor 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"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení o návrhu 
opatření obecné povahy podle § 171 až 174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného 
pásma vodního zdroje, který dne 09.12.2020 podala společnost 

 

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

 

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 30 vodního zákona 

 

s t a n o v í   o c h r a n n é   p á s m o   I. s t u p n ě 

vodního zdroje: 

„vrty HV-7, HV-8 a HV-9“ 

(dále jen "ochranné pásmo") na místě: 

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 



Č.j. MUNYM-100/13815/2021/Nov str. 2 

 

 

 

Tel.: +420 325 501 101   E-mail: mail@meu-nbk.cz   
www.mesto-nymburk.cz Datová schránka: 86abcbd  

 

   
                                                          

  
Hydrogeologický rajon 
 
Útvar podzemních vod 

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

 

v tomto rozsahu: 

Ochranné pásmo I.stupně se stanovuje na celém pozemku parc.č. 173/7 v k.ú. Písty u Nymburka, 
na kterém se vrty nacházejí (souřadnice vrtů jsou uvedeny níže). 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.  

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.  

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 

 

 

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

 

 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

 

Odůvodnění: 

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

Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy. Protože návrh nebyl úplný a nebyl 
doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 
08.01.2021 vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 15.01.2021. 

Návrh byl doložen doklady, a to: 

- „Intenzifikace prameniště Písty, Monitoring a vyhodnocení poloprovozu na nových vodárenských 
vrtech HV-7, HV-8 a HV-9“, včetně Doplňku – návrh ochranných pásem vrtů, který vypracovala 
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společnost AQUATEST a.s., autorizoval RNDr. Jiří Fiedler, odborně způsobilý v hydrogeologii 
a sanační geologii (č. 1445/2001), datováno v květnu 2020. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2020/055982 ze dne 05.01.2021 

 

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.  

 

Vodoprávní úřad vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky 
nebo námitky (č.j. MUNYM-100/4133/2021/Nov ze dne 21.01.2021) a poučil je, že lze v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu podávat odůvodněné námitky. 

Dne 03.02.2021 obdržel vodoprávní úřad námitku pod č.j. MUNYM-100/7931/2021 námitku týkající se 
přístupu na pozemek od pana Václava Šrámka, a to z důvodu existence přívodního kabelu NN k chatě 
č.p. 114 na pozemku parc.č. 173/7 v k.ú. Písty u Nymburka. Vzhledem ke skutečnosti, že daná věc není 
uvedena jako věcné břemeno v katastru nemovitostí, ani žadatel nijak tuto skutečnost nedoložil, nelze 
tuto námitku brát jako překážku bránící stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně. Případné 
udělení výjimky ze zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně lze stanovit dle § 30 odst. 7 vodního 
zákona rozhodnutím odděleně od tohoto návrhu.  

 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hlediska ustanovení vodního zákona a vyhlášky 
č. 137/1997 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 
ochranných pásem vodních zdrojů, v aktuálním znění a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu 
a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící stanovení 
opatření obecné povahy.  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - další dotčené osoby: 

Obec Písty, ČEZ Distribuce, a. s. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 

Ing. Monika Nováková 
referent odboru životního prostředí 

  
 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Obec Písty, IDDS: 64va899 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Město Nymburk, odbor správy městského majetku, 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 
2 
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