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Veřejná vyhláška  

Návrh  

Opatření obecné povahy 
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, 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, a místně 

příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení  § 11 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  (dále jen správní řád), na základě návrhu , který podal RSDr. Miroslav 

Nováček, bytem Novodvorská 3059, 738 01 Frýdek – Místek 

zveřejňuje 

návrh opatření obecné povahy 

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje – šachtové studny na pozemku parc. č. st. 629 

v k.ú. Veřovice 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4. správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti 

nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu připomínky.  

V souladu s ustanovením 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 určí-li 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   

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

Vodoprávní úřad je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné 

povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, který 

opatření obecné povahy vydává.  

Do předložených podkladů lze nahlédnout před uvedeným termínem v kanceláři Městský úřad 

Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí – dveře č. 56 budovy radnice. Nechá-li se 

některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc. 

Podle vodního zákona (§ 30) vodoprávní úřad stanovuje ochranná pásma, konkrétně 

v projednávané věci - ochranné pásmo I. stupně. 
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Text návrhu opatření obecné povahy: 

 

Opatření obecné povahy  

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, 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, a místně 

příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení  § 11 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  (dále jen správní řád), 

I. stanovuje podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti, 

jakosti a zdravotní nezávadnosti ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně – šachtová 

studna na pozemku parc. č. st. 629 v k.ú. Veřovice  

Údaje o vodním zdroji 

Studna průměru DN 800, hloubky 3,10 m (3,70 m – na dně je vrstva cca 0,6 m štěrku). 

Kraj Moravskoslezský, okrese Nový Jičín, obec Veřovice,  katastrálním území Veřovice, na 

pozemku parc.  č. st. 629,  povodí č.h.p. 2-01-01-0690-0-00, hydrogeologický rajon 3213 Flyš 

v mezipovodí Odry. 

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 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, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti 

nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje: 

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato ochranná opatření: 

1. Zamezení přístupu a poškození vodního díla. 

2. Zákaz jiných činností než úpravy a údržby jímacího zařízení, zákaz chemického ošetřování 

porostů. 

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato technická opatření: 

1. Ochranné pásmo I. stupně bude označeno na čerpací stanici a oplocení nápisem „Ochranné 

pásmo I. stupně vodního zdroje“ a „Nepovolaným vstup zakázán“.  

T: bude osazeno do 31.03.2023 

Odůvodnění 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí obdržel dne 05.12.2022 návrh 

RSDr. Miroslava Nováčka, datum narození 17.04.1947, Novodvorská 3059, 738 01 Frýdek – 

Místek na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Dnem 05.12.2022 bylo zahájeno 

vodoprávní řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy. 

Ochranné pásmo I. stupně slouží ve smyslu zákona o vodách k ochraně odběrného objektu 

(šachtová studna) a bezprostředního okolí odběrného zařízení. Ochranné pásmo je vedeno po 

hranici parcely č. st. 629, v menší vzdálenosti než požadovaných 10 m od středu odběrného 

zařízení. Jelikož se šachtová studna nachází v objektu, je už touto stavbou je chráněna, je možno 

vzdálenost 10 m zmenšit (§ 3 odst. 4 vodního zákona – v odůvodněných případech může 

vodoprávní úřad ochranné pásmo I. stupně stanovit v rozsahu menším). Ochranné pásmo je 

souvislé území velikosti 61 m2. Ochranné pásmo I. stupně je oploceno.  

Podzemní voda je odebírána na základě rozhodnutí č.j. OŽP/4068/2018/eholu/spis 840/2018 ze 

dne 04.04.2018 s nabytím právní moci dne 03.05.2018, které vydal Městský úřad Frenštát pod 

Radhoštěm, odbor životního prostředí – doba povolení odběru podzemní vody - na 30 let od 

nabytí právní moci rozhodnutí č.j. OŽP/4068/2018/eholu/spis 840/2018 ze dne 04.04.2018. 

Odběr podzemní vody je povolen v množství maximální 1,6 l/s, 85 m3/měsíc a 1020 m3/rok. 
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Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval Ing. Svatopluk Valíček - odborná způsobilost 

podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vodoprávní úřad vyzývá veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly 

připomínky a námitky. 

V případě podání připomínek nebo námitek, vodoprávní úřad s nimi naloží v souladu 

s ustanovením §172 odst. 4. a odst. 5. správního řádu.  Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 

námitkách bude doplněno do opatření obecné povahy.  

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Jiřík 

vedoucí odboru životního prostředí 
 

 

 

Tento návrh  musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšen minimálně po 

dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm a obecního úřadu 

Veřovice. Vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Frenštát pod 

Radhoštěm se písemnost doručuje, patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost 

považuje za doručenou. Vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu 

Veřovice se písemnost pouze oznamuje.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                               Sejmuto dne: . . . . . . . . . . . .  . . . 

 

 

Rozdělovník 

1. RSDr. Miroslav Nováček, Novodvorská 3059, 738 01 Frýdek – Místek (do vlastních rukou) 

2. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm (úřední deska) 

(po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 

3. Obec ní úřad Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice (úřední deska) 

(po sejmutí z úřední desky a po potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět) 
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