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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad VOTICE

v,

,

v

~~~ď~:':~ď~ť;~oz~;q~I~patrem obecne povahy c. 1/2020
Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,
oddělení stavebního úřadu, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným úřadem, podle
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad,
podle ustanovení § 104 odst. 2 písmo 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 jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že podle § 30 odst. 1 vodního zákona a Vyhlášky
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen "vyhláška")
č.

stanoví
ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů pitné vody pro Obec Jankov
vrtaná
vrtaná
vrtaná
vrtaná
vrtaná

studna
studna
studna
studna
studna

HVl
HV2
HV3
RV4
HV5

na pozemku
na pozemku
na pozemku
na pozemku
na pozemku

parc. č.1349/21 v kat. území Jankov
parc.
1349/24 v kat. území Jankov
parc.
1349/27 v kat. území Jankov
parc.
1398/5 v kat. území Jankov
parc.
1364/4 v kat. území Jankov
č.

č.

č.

č.

I. Ochranné pásmo I. stupně
pro vrtané studny HVl, HV2, RV3, RV4, RV5 je stanoveno jako souvislá plocha, jejíž
středem je vždy konkrétní vrtaná studna, přičemž kolem každé studny RVI, RV2, RV3, RV4
a HV5 bude jedno ochranné pásmo ve čtvercovém půdorysu cca 10 x 10 m, s minimální
vzdáleností stran od každé studny 10m
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studna

HVl
HV2
HV3
HV4
HV5

parc.

č.

1349/21
1349/24
1349/27
1398/5
1364/4

kat. území
Jankov
Jankov
Jankov
Jankov
Jankov

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
omápůda
TTP

ochranné pásmo
čtverec 10 x 10 m
čtverec 10 x 10 m
čtverec 10 x 10 m
čtverec 10 x 10 m
čtverec 10 x 10 m

vlastník LV
10001
10001
10001
10001
10001

s těmito podmínkami:
l. V ochranném pásmu I. stupně se zakazují všechny činnosti, které nemají souvislost
s využíváním vodního zdroje a údržbou ochranného pásma.
2. Území ochranného pásma I. stupně bude oploceno, pozemek bude zatravněn. Vstup bude
opatřen uzamykatelnými vrátky, na oplocení budou umístěny tabule "Ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupně" a "Nepovolaným vstup zakázán".
3. Travní porost v ochranném pásmu I. stupně bude pravidelně (min. 2x ročně) sekán,
posekaná tráva či náletová zeleň bude odstraňována mimo plochu ochranného pásma.
4. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných
technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovi vodního díla.
II. Ochranné pásmo II. stupně
pro jímací zdroje pitné vody pro Obec Jankov je stanoveno jako jedno souvislé území o ploše,
která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. V rámci jednoho hydrogeologického
rajonu
632, zahrnující části tří hydrologických povodí s pořadím č. 1-09-03-147, č. 1-0903-078 a Č. 1-09-03-077 zasahující do 2 katastrálních území. Ochranné pásmo náleží do
"zranitelné oblasti".
č.

Ochranné pásmo je umístěno na pozemcích (podrobnosti o jednotlivých pozemcích viz
příloha, kteráje nedílnou součástí opatření obecné povahy):
- kat. území Jankov
1398/14, 1398/10, 1397, 1595, 1529, 1539/1, 1539/2, 1532/1, 1364/1, 1594/1, 1364/3, 1364/5,
1364/4, 1367, 1398/12, 1398/11, 1365, 1364/2,1369/2, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/1,
1537/2, 1538, 1369/15, 1369/16, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/20, 1369/21, 1369/22,
1369/23, 1369/24, 1369/25, 1369/1, 1368/2, 1398/5, 285, 1349/18, 1349/28, 209, 1349/37,
1369/14, 1349/20, 1349/21, 1349/65, 1349/15, 1369/3, 1351, 1349/38, 1349/33, 1608,
1349/39, 1349/41, 1349/40, 1349/12, 1349/63, 1349/11, 1349/26, 1349/27, 1349/25, 1349/22,
1349/23, 1349/24, 1349/66, 1349/67, 1350, 1349/68, 1349/64, 1349/29, 1609/1, 134914,
1399/1, 1349/44, 1399/2, 1349/45,1398/1, 1398/2, 1349/46, 1399/3, 1349/47, 1349/48,
1609/2, 1349/49, 1398/3, 1349/50, 1399/4, 1349/51, 1349/52, 1398/4, 1349/53, 1399/5,
1349/54, 1349/55, 1349/56, 139817, 1399/6, 1349/62, 1349/57, 1349/58, 1398/5, 1349/59,
1349/60,1398/6, 1349/61, 1398/8;
- kat. území Jankovská Lhota
245/1, 245/2, 1358, 246, 247, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 264/2, 26414, 264/5, 264/3, 240/2,
240/3,240/4,240/5,240/6,24017,240/8,240/9,240/10,
240/11, 240/12, 254/1, 254/2, 254/3,
255, 256, 259, 260, 261, 265, 266, 264/1, 263, 241, 242/1, 239, 236/1, 236/2, 234, 235, 227,
228,229,230,231.
Pro ochranné pásmo se stanovují tyto podmínky:
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1. Území ochranného pásma II. stupně bude vyznačeno v terénu na rizikových místech (na
cestách vstupujících do ochranného pásma) výstražnými tabulemi "Ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupně" a toto označení bude trvale udržováno. Rozmístění tabulí bude

vyznačeno do předložené dokumentace o návrhu ochranného pásma.
2. Nezřizovat stavby, neumisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky odpadů a neprovádět
činnost, která by byla pro vodní zdroje riziková - z důvodu ochrany vydatnostia kvality
vodních zdrojů.
3. Nepovolovat vypouštění odpadních vod do vod podzemních - z důvodu rizika negativního
ovlivnění zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
4. Neprovádět průzkumné hydrogeologické vrty a povolovat odběry podzemních vod za
účelem budoucího jímání podzemní vody, pokud nesouvisí s rozšířením jímání podzemní
vody pro obec (posílení zásobování obce vodou, nahrazení stávajících vodních zdrojů s
nevyhovující kvalitou či vydatností) - z důvodu rizika negativního ovlivnění jímání
podzemní vody pro obec, zejména vydatnosti obecních vodních zdrojů.
5. V blízkosti vodních zdrojů, v území vymezeném parcelami 1349/20, 1369/14, 1349/22,
1349/23, 1349/25,1349/26,1349/66 a 1349/67 k. Ú. Jankov nelze zde provádět pastvu
hospodářských zvířat - z důvodu reálného rizika negativního ovlivnění zdravotní
nezávadnosti vodních zdrojů, povinností majitele či provozovatele okolních pastvin bude
účinným způsobem a trvale zamezit (zabránit) vstupu hospodářských zvířat na uvedené
pozemky (např. funkční ohrazení pastvin vůči výše uvedeným pozemkům OP, navíc se
jedná většinou o pozemky patřící obci Jankov)
6. Zemní a výkopové práce lze provádět jen v omezené míře následovně - z důvodu rizika
negativního ovlivnění kvality, popř. i vydatnosti stávajících vodních zdrojů:
ve vzdálenosti do cca 50 m od jímacích objektů podzemních vod, tj. v území
vymezeném
parcelami
1349/20,
1369/14,
1349/22,
1349/23,
1349/25,1349/26,1349/66 a 1349/67 k. Ú. Jankov - nelze provádět zemní a výkopové
práce, ani žádné zásahy vedoucí k porušení celistvosti povrchové vrstvy kvartérního
pokryvu včetně humózního horizontu, pokud to nesouvisí s nezbytným provozem a
údržbou jímacích objektů, resp. jejich rozvodů, při zásypu výkopů respektovat
původní skladbu vrstev z hlediska obnovení funkce přirozené krycí vrstvy,
ve vzdálenosti 50 - 300 m jižně až jihozápadně od linie spojující vodní zdroje BV 1 BV 2 - HV 3 - nelze provádět zemní práce rovněž ani žádné zásahy vedoucí k
porušení celistvosti povrchové vrstvy kvartérního pokryvu včetně humózního
horizontu, pokud to nesouvisí s nezbytným provozem a údržbou jímacích objektů,
resp. jejich rozvodů, při zásypu výkopů respektovat původní skladbu vrstev z hlediska
obnovení funkce přirozené krycí vrstvy;
zemní a výkopové práce v navrženém OP ve vzdálenostech do 500 m od vodních
zdrojů s hloubkou vyšší než 2 m je možno povolovat jen na základě souhlasného
stanoviska hydrogeologa s prokazatelným vyloučením negativního vlivu na předmětné
vodní zdroje - z důvodu rizika negativního ovlivnění kvality, popř. i vydatnosti
stávajících vodních zdrojů.
7. Při případné obnově rybníka na pozemcích 1350 a 1349/68 omezit rozlohu jeho vodní
plochy tak, aby svým jižním okrajem nedosahovala blíže než 35 m vůči vodnímu zdroji
HV 2 - z důvodu rizika negativníhoovlivněníkvality,popř. i vydatnostivodníhozdrojeHV 2.
8. Neprovádět hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem - z důvodů
rizika negativního ovlivnění režimu proudění podzemních vod v hydrogeologické
struktuře a její kvality, v případě činnosti prováděné hornickým způsobem lze udělit
výjimku za předpokladu souhlasného stanoviska hydrogeologa.
9. Je nežádoucí jakákoliv změna funkčního využití pozemků (zejména neprovádět vynětí
půdy z lesního půdního fondu), která by vedla kjejich odlesnění, významnému zásahu do
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10.

11.

12.

13.

14.

15 .

půdního pokryvu, či změně jejich přírodního charakteru - z důvodu ochrany vydatnosti a
kvality vodních zdrojů.
Nevhodné je hospodaření v lese formou plošného mýcení lesního porostu, v lesním
hospodářském plánu vyloučit takové zásahy, které by vedly k odlesnění větších ploch
pozemků plnících funkci lesa - z důvodu viz bod výše, zejména s ohledem, že lesní
porosty umožňují zachycení srážkových vod a jejich relativně plynulou a postupnou
infiltraci vod do podložního horninového prostředí.
Ošetřovat lesní porosty v případě nezbytnosti proti škůdcům insekticidními látkami,
povolenými k užívání v ochranných pásmech jímacích objektů podzemních vod - z
důvodu rizika negativního ovlivnění zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů.
Neumisťovat deponie hnoje, resp. jiné obdobné potenciální zdroje organického znečištění
- z důvodu reálného rizika intenzivního průsaku znečištění do horninového prostředí a
následně do podzemních vod.
Na loukách provozovat chov dobytka jen extenzivním způsobem s přiměřeným počtem
kusů (viz i bod níže) tak, aby při jejich pohybu na pastvině zůstal zachován drnový
humózní (travnatý) horizont - při poškození humózního drnového pokryvu hrozí riziko
"rychlé" infiltrace moči hospodářských zvířat a vyluhování jejich výkalů do horninového
prostředí a podzemních vod.
V ochranném pásmu II. stupně pást hospodářská zvířata v množství max. 1.5 VDJ/ha maximální hodnota celkového dusíku užitého ročně na zemědělském pozemku (max. 170
kg Nlha), limitované pro "zranitelnou oblast", odpovídá produkci dusíku hospodářskými
zvířaty na pastvě v přepočtu na velké dobytčí jednotky číslu 1,5 VDJ/ha (např. skot ve
věku nad 2 roky - VDJ 1,0, skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně - VDJ 0,6, skot ve
věku do 6 měsíců včetně - VDJ 0,4), tj. na 1 ha se může pást max. 1,5 ks skotu ve věku
nad 2 roky, resp. max. 2,5 ks skotu ve věku 6 měsíců až 2 roky, 3, 75 ks skotu ve věku do
6 měsíců.
Ve vzdálenosti až do cca 400 m od vodních zdrojů (bližší vymezení viz příloha Č. 3.1.),

neumisťovat napájecí a krmná zařízení pro hospodářská zvířata (i lesní zvěř), resp.
neprovádět zde napájení a krmení zvířat, neumisťovat zde zařízení a stanoviště,
vyvolávající shromažďování dobytka na pastvině resp. neprovádět jiné činnosti, které by
vedly ke shlukování zvířat, včetně např. ochranných přístřešků či ohrad pro shlukování
zvířat - Z důvodu reálného rizika intenzivního průsaku fekálního znečištění do
hominového prostředí a následně do podzemních vod, a to i vzhledem k riziku poškození
humózního (drnového) horizontu zde.
16. Provozovatel a vlastník vodovodu je povinen sledovat využívání vodních zdrojů,
zejména:
měřit množství odebírané vody a průběžně sledovat vydatnost jednotlivých
jímacích objektů;
sledovat výšku hladiny podzemní vody ve vodních zdrojích (stabilita vydatnosti);
kontrolovat jakost jímané vody v rozsahu a četnosti podle platných právních
předpisů (vyhl. Č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
17. Povinnost kontroly nad dodržováním zásad, stanovených tímto rozhodnutím k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jakož i provádění potřebných
technických úprav v ochranném pásmu přísluší vlastníkovi vodního díla.
Odůvodnění

Dne 30. 6. 2017 podala Obec Jankov, IČ 00231916, Na náměstí 14,25703 Jankov, žádost o
stanovení ochranných pásem pro vodní zdroje, z nichž je zásobována Obec Jankov vodou.
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Žádost byla doložena návrhem ochranného pásma I. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody
pro Obec Jankov, který zpracovala spol. Ochrana podzemních vod, s. r. o., Bělohorská 31,
169 00 Praha 6, IČ 26750066; mapou ochranného pásma II. stupně; seznamem vlastníků
dotčených pozemků; geometrický plán.
Při vypracování návrhu ochranných pásem byl posouzen stav a potřeba ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu kjeho hydrologickému povodí a
hydro geologickému rajonu.
V souladu s § 30 odst. 5 vodního zákona je pásmo II. stupně stanoveno vně ochranného
pásma 1. stupně a je tvořeno jedním souvislým územím v rámci jednoho hydro geologického
rajonu č. 632, zahrnující části tří hydrologických povodí s pořadím č. 1-09-03-147, Č. 1-09-

03-078 ač. 1-09-03-077.
Blízké okolí vodních zdrojů tvoří zejména louky, využívané pro pastvu dobytka, lesní porosty
začínají poblíž vrtu HV 1 a pokračují směrem západním. V bezprostředním okolí vodních
zdrojů a na svazích jsou zejména louky využívány jako pastviny pro dobytek. V zájmové
oblasti navrhovaného pásma II. stupně se nenacházejí nemovitosti, určené k trvalému či
rekreačnímu bydlení, ani stavby průmyslového či zemědělského využití. Hospodářské
využívání části území pro intenzivní chov dobytka, vázané i na těsné okolí vodních zdrojů
výrobu v okolí vodních zdrojů, lze z hlediska jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti
charakterizovat jako problematické.
Eliminace antropogenních příčin mikrobiologického znečišťování podzemních vod
hospodářskými zvířaty v okolí vodních zdrojů je řešitelné přiměřeností chovu dobytka na
okolních pastvinách, respektujícím dodržování stávající legislativy pro obecnou ochranu
podzemních vod, vyplývající jak z vodního zákona, tak z Nařízení vlády Č. 262/2012 Sb. o
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu v platném znění.
Návrh opatření obecné povahy Č. j. 34939/2020/VÝST-Br ze dne 29. 10.2020 byl v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručen dotčeným osobám veřejnou vyhláškou,
přičemž k vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, došlo 29. 10.
2020 a byl zveřejněn do 16. 11. 2020.
V souladu s ustanoveními § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné
povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly žádné námitky uplatněny, proto o nich není
rozhodováno.
Poučení
Proti stanovení ochranných pásem 1. a II. stupně jímacích zdrojů pitné vody pro Obec Jankov,
vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Podle § 30 odst. 11 vodního zákona, za prokázané omezení užívání pozemků a staveb
v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada,
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kterou je povinen na jejich žádost poskytnout oprávněný k odběru vody z těchto vodních
zdrojů. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

IJ~

Ing. Aneta Brabencová
referent Odboru výstavby, územního
plánování a životního prostředí

Rozdělovník
Obdrží
- účastníci řízení do vlastních rukou
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 15021 Praha 5 - správce povodí
- správce vodního toku
- ostatní účastníci řízení:
veřejnou vyhláškou
- dotčené orgány
Městský úřad Votice, OVÚPŽP
Krajská hygienická stanice Stč. Kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově,
Černoleská 2053, Benešov
Č~eská inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Na Břehu 26711 a, 190 00
Praha 9

Vyvěšeno na úřední desce:
elektronicky:
Sejmuto:
Podpis, razítko
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Firmaje zapsána u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358.

Věc: Jankov - podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem pro vodní zdroje pitné
vody (OPVZ) pro obec Jankov dle § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. - DOPLNĚK č. 1
Na základě předběžného projednání zpracovaných podkladů pro rozhodnutí o stanovení
OPVZ pro obec Jankov (OPV Praha, červen, 2017) na příslušném vodoprávním úřadu
(MěÚ Votice) dne 8. 12. 2017 v textu níže uvádíme do textu kapitoly 6.2.2. (Ochranné pásmo II.
stupně), na konec odstavce na straně 26:
• v ochranném pásmu II. stupně pást hospodářská zvířata v množství max. 1,5 VDJ/ha
- maximální

hodnota celkového dusíku užitého ročně na zemědělském

pozemku

(max. 170 kg N/ha), limitované pro" zranitelnou oblast ". odpovídá produkci dusíku
hospodářskými zvířaty na pastvě v přepočtu na velké dobytčí jednotky číslu 1,5
VDJ/ha (např. skot ve věku nad 2 roky - VDJ 1, O, skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let
včetně - VDJ 0,6, skot ve věku do 6 měsíců včetně - VDJ 0,4), tj. na 1 ha se může
pást max. 1,5 ks skotu ve věku nad 2 roky, resp. max. 2,5 ks skotu ve věku 6 měsíců až
2 roky, 3,75 ks skotu ve věku do 6 měsíců

za výše uvedený text se doplňuje následující text:
• limit počtu pasených hospodářských zvířat v množství max. 1,5 VDJ/ha platí
pro kterýkoliv den, hodinu, resp. minutu, tj. nelze toto maximální množství
1,5 VDJ/ha kdykoliv překračovat, byť i na krátkou dobu

Výše uvedené, kromě omezujících podmínek vyplývajících z platné legislativy, citované
ve zmíněné zprávě (OPV, červen 2017), souvisí i s požadavkem článku kap. 6.2.2. na straně 26
této zprávy v následujícím znění:
• na loukách provozovat chov dobytka jen extenzivním způsobem s přiměřeným
počtem kusů (viz i bod níže) tak, aby při jejich pohybu na pastvině zůstal zachován
drnový humózní (travnatý) horizont - při poškození humozniho drnového pokryvu
hrozí riziko" rychlé" infiltrace moči hospodářských zvířat a vyluhování jejich výkalů
do horninového prostředí a podzemních vod

Schvá . : RNDr. Jiří Čížek

Zpracoval: RNDr. Milan Novák
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