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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 

  
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, 

který podala Obec Nová Ves nad Popelkou, IČO 275948, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71  Nová 

Ves nad Popelkou 

zveřejňuje 

návrh opatření obecné povahy 

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HNV-1  

v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou. 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy 

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu 

písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření 

obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu 

písemné odůvodněné námitky     

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 

vydává.  

 

Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v kanceláři Městského úřadu Semily, 

odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 

8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě). Nechá - li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její 

zástupce písemnou plnou moc. 
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Text návrhu opatření obecné povahy: 
 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ OCHRANNÉNO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE HNV-1  

NOVÁ VES NAD POPELKOU 

Výroková část: 

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, 

který podala  

Obec Nová Ves nad Popelkou, IČO 275948, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad 

Popelkou 

s t a n o v u j e 

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti 

ochranné pásmo vodního zdroje HNV-1 

(dále jen "ochranné pásmo") na místě: 

Název kraje: Liberecký  

Název dotčené obce: Nová Ves nad Popelkou 

Identifikátor a název katastrálního území:  705802 Nová Ves nad Popelkou 

Číslo a název hydrogeologického rajonu: 5151 Podkrkonošský permokarbon 

Vodní zdroj: vrtaná studna o hloubce 55,87 m na pozemku st.p.č. 591 

a to v tomto rozsahu:  

ochranné pásmo I. stupně 

- stanoví se na pozemcích: 

   st.p.č. 591 a parc.č. 5013, vše v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou; 

ochranné pásmo II. stupně 

- stanoví se jako navazující území na ochranné pásmo I. stupně na těchto pozemcích v katastrálním    

   území Nová Ves nad Popelkou: 

st.p.č. 132/1, 132/2, 273, 274, 311, 371, 419, 423, 442, 

parc.č. 475, 515/1, 515/2, 540, 543/1, 543/2, 543/3, 544/1, 546, 550/2, 3048/1, 3048/3, 3051, 3077/3, 

3079/2, 3081/1, 3083, 3084/1, 3084/2, 3091/1, 3092, 3094/1, 3094/2, 3094/4, 3094/5, 3095/1, 3095/2, 

3095/3, 3095/4, 3095/5, 3095/6, 3095/7, 3095/8, 3095/9, 3095/10, 3096/1, 3096/2, 3096/3, 3096/4, 

3097, 3098/5, 3373, 3374/1, 3374/3, 3525, 3526/2, 4795, 4947, 4948, 4949, 4950, 4952, 4956, 4957, 

4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 

5015, 5042, 5345, 5350, 5351  

 

části parcel: 

parc.č. 3519/3, 3531/1 

(viz ZPMZ 880)   
 

Hranice ochranných pásem vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření. 
 

 

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 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: 
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Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato ochranná opatření: 
 

1. Do prostoru ochranného pásma je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby s právem odběru vody 

z vodního zdroje. 

2. Plocha ochranného pásma musí být zbavena všech zdrojů znečištění. Trvalý travní porost je třeba 

udržovat pravidelným kosením, k zábraně degradace půdní mikroflóry lze přihnojovat karbohnojivy 

v dávce l0 q/ha a l x za dva roky vápnit mletým vápencem v dávce 30 q/ha.  

3. Na území ochranného pásma platí zákaz manipulace s chemickými a ropnými látkami a zákaz 

aplikace biocidních látek. 

 

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

1. Vstup do objektu nad jímacím vrtem bude opatřený tabulí s nápisem „Vodní zdroj, nepovolaným 

vstup zakázán“. Vyznačení hranic ochranného pásma v terénu není vzhledem k místním podmínkám 

nutné. 

2. Plocha ochranného pásma bude zatravněná a vyrovnaná tak, aby se zamezilo hromadění srážkové 

vody v terénních nerovnostech. 

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

 

1. V prostoru ochranného pásma nesmí být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů, 

fekálií, kalů a odpadních vod s obsahem radioaktivních látek.  

2. Důlní činnost, těžbu kamene, zemin a zemní práce většího rozsahu lze povolit jen za předpokladu 

kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologického posudku). 

3. Při hospodaření v lesních porostech je třeba dodržet hlediska jejich vodohospodářské funkce. 

V případě, že bude docházet vlivem stávající dřevinné skladby k problémům s vyšším okyselováním 

vody ve vodním zdroji, je vhodné zvýšit podíl listnáčů. 

4. Travní porosty na území ochranného pásma lze využívat pouze k seči. Při hnojení je zakázáno 

používat tekutá organická hnojiva. V prostoru ochranného pásma je povoleno používání pouze 

takových prostředků na ochranu rostlin, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Nežádoucí je využití trvalých travních porostů k pasení dobytka popř. jejich 

převod na ornou půdu. 

5. U rekreačního objektu v sousedství vrtu HNV-1 (ev.č. 10 na st.p.č. 419), dále u č.p. 233 a 168 je 

nežádoucí jakákoliv infiltrace odpadních vod do horninového profilu.   

Pro ochranné pásmo II. stupně se technická opatření nestanovují. 

 

Pro kontrolu účinnosti stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob: 

 

Osoba oprávněná k odběru vody z vodního zdroje zajistí kontrolu ochranného pásma a pravidelné 

sledování kvality jímané podzemní vody, zejména pak v ukazatelích NH4, NO2, NO3, CHSKCr, Cl-, 

sledování výsledků mikrobiologického rozboru a koncentrací pesticidů včetně jejich relevantních 

metabolitů. 

Kvalitu odebírané vody je nutné monitorovat ve tříměsíčních intervalech, z toho 3 vzorky za rok pro 

zkrácený rozbor a 1 vzorek pro úplný rozbor dle vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 



Č.j. ŽP/549/23 str. 4 

 
 

Tímto opatřením se ruší stanovení ochranných pásem rozhodnutím Okresního úřadu Semily č.j.: 

ŽP/1499/94/VH-231/2-R 616 ze dne 12.12.1994. 

 

Odůvodnění: 

Dne 07.03.2022 podal navrhovatel návrh na změnu ochranného pásma vodního zdroje HNV-1 

v katastrálním územní Nová Ves nad Popelkou, resp. stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje 

v novém rozsahu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné 

povahy ve věci samé.  

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího veřejný vodovod obce Nová Ves nad 
Popelkou. Vodním zdrojem je vrtaná studna na pozemku st.p.č. 591, k.ú. Nová Ves nad Popelkou, 
hluboká 55,87 m. Ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Semily č.j.: 

ŽP/1499/94/VH-231/2-R 616 ze dne 12.12.1994, a to pro vodní zdroje HNV-1 a HNV-2. Opatřením 
obecné povahy, vydaným Městským úřadem Semily, č.j.: ŽP/2847/13/VH ze dne 22.08.2013 byla 
ochranná pásma 1. stupně a 2. stupně vnitřní část vodního zdroje HNV-2 zrušena z důvodu nevyhovující 
kvality vody ve vodním zdroji a jeho nevyužívání. 

Aktuálně je podzemní voda z vodního zdroje HNV-1 odebírána na základě povolení vydaného Městským 

úřadem Semily č.j.: MHaŽP/1997/04/VH-231/2-R 228 ze dne 27.12.2004, které bylo změněno 

rozhodnutím téhož úřadu č.j.: ŽP/1011/11/VH-231/2-R 48 ze dne 06.04.2011, jehož platnost byla 

prodloužena rozhodnutím č.j.: ŽP/971/21/VH-231/2-R 33 ze dne 08.03.2021. Povolení je vydáno 

k odběru podzemních vod v množství prům. 0,5 l/s, max. 0,65 l/s, 2 500  m3/měsíc, 30 000 m3/rok, a to 

na dobu do 28.02.2031.  

Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování 

pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok ochranná pásma opatřením obecné 

povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. 

Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně vyplývají z vyhodnocení 

reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje. 

Návrh stanovení ochranného pásma (revizi ochranných pásem) vypracoval RNDr. Lubomír Soukup, 

odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, v únoru 2020. Součástí návrhu jsou podklady 

uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb.  K návrhu bylo dále doloženo stanovisko správce 

povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma č.j. PLa/2020/009843 ze dne 06.05.2020. 

Vodoprávní úřad projednal návrh opatření s dotčenými orgány – k návrhu vydal Městský úřad Semily 

souhlasné koordinované stanovisko č.j.: KS/5292/22 ze dne 16.12.2022 a Drážní úřad souhlasné 

stanovisko zn.: MP-SOP2490/22-2/Chp DUCR- 72931/22/Chp ze dne 28.11.2022. 

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

připomínky nebo námitky.  

Vyhodnocení připomínek – bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu 

s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 

být přímo dotčeny. 

Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno dle případných odůvodněných námitek, které mohou v souladu 

s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 

zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne zveřejnění návrhu.     

 

Poučení:   

Lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na 

plnění  mimoprodukčních  funkcí  lesa  je  nadřazen  funkcím  produkčním,  lze  zařadit  do kategorie lesů 

zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů  (lesní zákon),  ve znění pozdějších předpisů – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou,  
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vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou. O změně kategorizace lesů v ochranném pásmu 

vodního zdroje II. stupně do této kategorie rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy lesů (Krajský 

úřad Libereckého kraje) na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je jedním ze skupiny faktorů životního prostředí, uvedených 

v příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

v části B, ve skupině faktorů B, a v případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF dochází k jeho negativnímu 

ovlivnění, což je zohledněno navýšením sazby odvodů za odnětí – koeficientem ekologické váhy vlivu 

10.  

 

 
 

 

Mgr. Ludmila Mazánková, DiS. 

vedoucí 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. 

 

 

 

Příloha:  zákres hranic ochranného pásma I. a II. stupně 

 

 

Obdrží: 

Navrhovatel (do vlastních rukou): 

Obec Nová Ves nad Popelkou, IDDS: 28yan8n 

 sídlo: Nová Ves nad Popelkou č.p. 244, 512 71  Nová Ves nad Popelkou 
 

Ostatní účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou 

vyhláškou) 
 

Dotčené správní úřady – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní: 

Obecní úřad Nová Ves nad Popelkou, IDDS: 28yan8n 

 sídlo: Nová Ves nad Popelkou č.p. 244, 512 71  Nová Ves nad Popelkou 
 

Ostatní dotčené správní úřady: 
 

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01  Semily 

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily 

Drážní úřad, sekce infrastruktury, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
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