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Městský úřad VOTICE
Odbor výstavby, územního plánováni a životnlho stfedl R O Z HOD N U T Í
dn .30.;;" Ů?~e .

Městský úři8° 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), v znění pozdějších předpisů, a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozděj ších předpisů,

stanoví

podle § 115 odst. 1 a § 30 odst. 1, vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen "vyhláška"), na základě žádosti ze dne 19. 9.
2019, předložených podkladů a skutečností zjištěných ve vodoprávním řízení, účastníku řízení
Obec Jankov, IČ 00231916, se sídlem Na Náměstí 14,25703 Jankov (dále jen žadatel),

ochranné pásmo I. stupně

pro vrtanou studnu HV-6 umístěnou na:
- pozemku parc. Č. 1259/1 v kat. území Jankovská Lhota

- hydrogeologický rajon 632, číslo hydrologického pořadí 1-09-03-077.

Vodní zdroj je určen pro zásobování obce Jankov - místní část Jankovská Lhota pitnou
vodou.

Ochranné pásmo I. stupně pro vrtanou studnu HV- 6 bude stanoveno na nově odděleném
pozemku parc. Č. 1259/3 v kat. území Jankovská Lhota o výměře 12,90 m2. Dotčený pozemek
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se nachází mimo stanovené záplavové území, mimo ochranná pásma vodních zdrojů, mimo
CHOPAV.

parc. Č. kat. území
1259/1 Jankovská Lhota

výměra
1306 m2

vlastník LV
10001

druh pozemku
trvalý travní porost

LV Č. 10001 Obec Jankov

s těmito podmínkami:
1. 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 vochranném 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.

Odůvodnění

Dne 19. 9. 2020 podal žadatel u Městského úřadu Votice, Odboru výstavby, územního
plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, žádost o stanovení ochranného
pásma I. stupně vodního zdroje, který je určen pro zásobování obce Jankov - místní část
Jankovská Lhota, pitnou vodou.

Dnem podání návrhů bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K návrhu na stanovení ochranného pásma I. stupně bylo doloženo: geometrický plán Č. 106-
174/2019 ze dne 23. 7. 2019 a stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik,
Grafická 36, 15021 Praha 5 ze dne 24.3.2020 zn. PVL-21859/2020/240-Gá.

Zahájení vodoprávního řízení bylo účastníkům a dotčenému správnímu orgánu oznámeno
písemností vydanou Městským úřadem Votice, Odborem VÚPŽP, ze dne 3. 6. 2020, Č. j.:
17434/2020/VÝST-Br s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí
s tím, že rozhodnutí se předpokládá vydat po uplynutí 15 dnů od obdržení tohoto oznámení
všemi účastníky řízení.

Do vydání tohoto rozhodnutí nebyly žádné námitky ani závazná stanoviska uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v ustanoveních dosavadního vodního zákona a souvisejících právních
předpisů, umožnil účastníkům řízení vznést námitky a neshledal důvody bránící povolení.
Rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Votice, Odboru
výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.

Odvolání se podává v počtu 1. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Votice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

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

Rozdělovník
Obdrží - účastníci řízení
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 15021 Praha 5

Vypraveno dne: 2020-07-13
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Seznam souřadnic (S-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN
c. bodu Y X kód kv. Poznámka
7 728476.07 1092566.57 3 sloupek plotu
2 728472.07 7092566.08 3 sloupek plotu
3 728471.67 1092570.70 3 sloupek plotu
4 728475.58 1092570.50 3 sloupek plotu
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