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Navrhovatel:
Obec Bystrá nad Jizerou, Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily

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 Bystrá nad Jizerou, IČO: 00275654, Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily,
zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje – studny S-1, Bystrá nad Jizerou
v katastrálním území Bystrá nad Jizerou a Košťálov.
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.

Text návrhu opatření obecné povahy:
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÉNO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE – STUDNY S-1,
BYSTRÁ NAD JIZEROU
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 Bystrá nad Jizerou, IČO: 00275654, Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily,
stanovuje
podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti
ochranné pásmo vodního zdroje – studny S-1, Bystrá nad Jizerou
(dále jen "ochranné pásmo") na místě:
Název kraje: Liberecký
Název dotčené obce: Bystrá nad Jizerou, Košťálov
Identifikátor a název katastrálního území: 616630 Bystrá nad Jizerou, 670936 Košťálov
Číslo a název hydrogeologického rajonu: 5151 Podkrkonošský permokarbon
Název útvaru podzemních vod: 51510 – Podkrkonošský permokarbon
Vodní zdroj: šachtová skružená jímka (studna) na pozemku parc.č. 933/1 v místě původního pramenního
vývěru s přepadem do sběrné jímky
a to v tomto rozsahu:
ochranné pásmo I. stupně
- stanoví se jako souvislé území na pozemcích:
933/1 (část), 933/2 (část), 933/4 (část),
vše v katastrálním území Bystrá nad Jizerou
ochranné pásmo II. stupně
- stanoví se jako navazující území na ochranné pásmo I. stupně na těchto pozemcích:
katastrální území Bystrá nad Jizerou:
parc.č. 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 858/9, 858/11, 859, 860, 861/2, 861/3, 861/4, 862/1, 862/3, 862/4,
862/6, 863/1, 864, 865, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 878, 879, 880, 881, 883/2, 884, 885, 887,
888, 896/3, 896/4, 896/5, 896/6, 922, 923, 924/1, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 933/3, 937, 939, 940/1,
940/2, 940/3, 941, 942, 1253
části parcel:
933/1, 933/2, 933/4, 943/1, 1250, 1252
katastrální území Košťálov:
parc.č. 1519, 1522, 1523/5, 1525, 1529, 1530/1, 1530/2 a 1532/1
Hranice ochranných pásem vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.
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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:
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 a pro osoby s povolenou výjimkou z tohoto zákazu.
Výjimka ze zákazu se uděluje pro tyto osoby:
- zaměstnance provozovatele vodovodu k pracovním nebo kontrolním účelům;
- osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné
a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod.,
související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu; tyto osoby musí být
zadavatelem prací prokazatelně poučeny o existenci ochranného pásma a v něm platících
podmínkách a omezeních;
- osoby kontrolních orgánů (prokazatelně zmocněné ke kontrolám).
(Výjimku ze zákazu vstupu je možné v odůvodněných případech udělit po vodoprávním projednání
i pro konkrétní zástupce majitelů a uživatelů ochranným pásmem dotčených pozemků v případě, že
se tito písemně zaváží respektovat stanovené ochranné podmínky).
2. Jakákoliv činnost v ochranném pásmu (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem
vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního
zdroje, může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a příslušného
vodoprávního úřadu, a to jen na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa,
vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, mohou-li tyto spolehlivě vyloučit negativní
ovlivnění kvality či vydatnosti zdroje vody předmětnou činností.
3. K těžebním, pěstebním a dalším zásahům či činnostem vlastníků dotčených pozemků na ploše
ochranného pásma je nezbytný písemný souhlas osoby oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje
(pro déledobé či sezónně opakované činnosti v ochranném pásmu lze takové podmínky podrobněji
vymezit písemně formou dohody či formou oboustranně schválených zásad na delší časové období).
4. Ve vymezeném ochranném pásmu je zcela výjimečně (v odůvodněných případech) povoleno
používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou schváleny (certifikovány)
pro použití v ochranných pásmech I. stupně vodních zdrojů, a to pouze za podmínek stanovených či
schválených provozovatelem zdroje a pouze osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do ochranného
pásma. Plošná (tj. neselektivní – zvláště letecká a pod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa
není v ochranném pásmu I. stupně přípustná, jiná může být schválena pouze místně a věcně
příslušným vodoprávním úřadem shodně se zásadami bodu 2 a 3.
5. V prostoru ochranného pásma je zakázána manipulace se závadnými látkami.
6. Prostor ochranného pásma musí být trvale udržován v čistém a vizuálně přehledném stavu.
Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato technická opatření:
1. Hranice ochranného pásma budou zaměřeny, vymezeny a vyznačeny v terénu oplocením a tabulemi
s nápisem (doporučené znění: „POZOR – VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu,
vstupu a znečišťování"), situovanými vně ochranného pásma a umístěnými minimálně na vstupní
bráně či brance do ochranného pásma (optimálně i na bráně k protilehlé straně oplocení).
2. Bude provedeno trvalé zajištění zdroje vody a prostoru ochranného pásma proti vnikání a splachu
povrchových či srážkových vod a nečistot, drobných živočichů a pod. do jímané vody a provedeno
zabezpečení zdroje proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob do jímacích objektů.
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3. Bude provedeno neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů
(vývratů, polomů, výmolů, kaluží stagnující vody apod.) v prostoru ochranného pásma. Obdobně
budou z prostoru ochranného pásma okamžitě a bezpečně odstraněny jakékoliv zjištěné odpady
a látky škodlivé vodám (zejména závadné látky dle § 39 vodního zákona včetně obalů od takových
látek).
Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:
1. Skladování a používání trhavin, přepravu a skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek
(zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), zřizování drenáží,
polních hnojišť, zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení
a rekreaci do 10 EO, realizaci studen, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a jakékoli
průzkumné či stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt, horninové
prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v daném území možné povolit pouze výjimečně
a to na podkladě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby (organizace) oprávněné
k odběru podzemní vody z vodního zdroje a na podkladě odborného posouzení předmětné stavby či
činnosti k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem), za jí vymezených podmínek, pakliže tyto
mohou spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodního zdroje.
Obdobně musí být posuzováno zřizování stájí a zařízení pro koncentrovaný pobyt lesní zvěře či
hospodářských zvířat v prostoru ochranného pásma, jakož i dalších staveb a činností, jejichž riziko
z hlediska ochrany kvality či vydatnosti vodního zdroje je nesporné.
2. K odůvodněné aplikaci přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa je nezbytný souhlas
vodoprávního úřadu – přitom musí vždy jít pouze o přípravky prokazatelně vhodné k použití
v ochranných pásmech vodních zdrojů. Příprava aplikačních forem těchto přípravků musí být
prováděna v místech zabezpečených proti možnému úniku koncentrovaných forem těchto přípravků
(optimálně mimo hranice ochranného pásma) a aplikaci musí provádět pracovníci k tomuto účelu
řádně vyškolení a poučení o svých povinnostech, vyplývajících zejména z platného znění vodního
zákona a souvisejících předpisů.
3. Pro technologickou úpravu jímané podzemní vody z vodního zdroje lze použít v nezbytné míře
k tomuto účelu určených přípravků předepsaným způsobem.
4. V prostoru ochranného pásma platí zákaz komerční těžby zemních hmot a nerostných surovin,
zřizování kamenolomů, skládek odpadů s prokazatelným rizikem pro kvalitu podzemních
a povrchových vod, staveb k vytápění objektů tepelnými čerpadly v systému voda-voda
a k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci nad
10 EO a pro jednotlivé stavby poskytující služby (ve smyslu nařízení vlády č. 57/2016 Sb.). Dále zde
platí zákaz zřizování produktovodů toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména
nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona).
5. Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů provozující v území ochranného pásma
déledobě (24 a více hodin) hospodářskou či stavební činnost musí být vždy vybavena funkčními
spojovacími prostředky a prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek
(provozních kapalin a pod.). Doplňování pohonných hmot a maziv mimo zpevněné a proti úniku
těchto látek zabezpečené plochy je v ochranném pásmu zakázáno jako nepřípustné.
6. K přípravě a změnám lesního hospodářského plánu pro území zasahující do ochranného pásma, jakož
i k těžebním a pěstebním zásahům je nezbytné vyjádření osoby oprávněné k odběru podzemní vody
z vodního zdroje.
7. Pastevní činnost hospodářských zvířat je možné v ochranném pásmu provozovat pod podmínkou
zachování souvislého travního a půdního krytu.
Pro déledobě či sezónně opakované hospodářské činnosti v ochranném pásmu lze podmínky jejich
provádění podrobněji písemně vymezit formou zásad schválených vodoprávním úřadem za účasti
zainteresovaných stran na delší (přesně definované) časové období při respektování výše uvedených
omezení.
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U zemědělského hospodaření v ochranném pásmu je přitom třeba důsledně dodržovat aktuálně platné
resortní předpisy, upravující podrobně zásady ochrany podzemních a povrchových vod při zemědělské
činnosti, a Zásady správné zemědělské praxe.
Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato technická opatření:
1. Hranice ochranného pásma budou zaměřeny a vyznačeny v terénu výstražnými tabulemi s nápisem
(doporučené znění „POZOR! Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz znečišťování"),
orientovanými vně ochranného pásma a umístěnými na vstupu silničních komunikací a významných
zpevněných cest do ochranného pásma.
2.

U stávajících i budoucích odběrů podzemní vody v prostoru ochranného pásma, podléhajících
vodoprávnímu povolení a přesahujících 15 m3/měsíc nebo 140 m3/rok, bude zajištěno kontrolní
měření reálného odběru podzemní vody z nich pomocí vodoměru, a to s četností minimálně 1x za 6
měsíců, a bude evidováno celkové odebrané množství vody v území ochranného pásma, včetně
následné dlouhodobé archivace výsledků těchto měření.

Pro kontrolu účinnosti stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob:
Osoba oprávněná k odběru vody z vodního zdroje či osoba jí k tomu písemně zmocněná zajistí
pravidelnou kontrolu stavu plochy vymezeného ochranného pásma I. stupně a vnitřního prostoru zdroje,
a to v četnosti minimálně 1 x za 4 měsíce, s evidencí zjištěných závad i opatření provedených k jejich
odstranění.
Nejméně 1x za 2 roky (a kdykoli v případě patrných či domnělých závad) bude tato kontrola doplněna
kontrolou aktuální hloubky zdroje a analýzou jímané surové vody minimálně v rozsahu
mikrobiologických ukazatelů kráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb.
Pravidelná kontrola stavu území navrženého ochranného pásma II. stupně musí být prováděna osobou
oprávněnou k odběru podzemní vody ze zdroje či osobou jí k tomu písemně zmocněnou namátkově,
cíleně však minimálně 1 x za rok (opět s evidencí a dokumentací zjištěných závad i konkrétních opatření
provedených k jejich odstranění).
Toto kontrolní sledování je třeba doplnit pravidelným provozním sledováním kvality a množství jímané
(odebírané) podzemní vody ze zdroje S-1, spolu s evidencí všech odběrů podzemní vody ze zdrojů
situovaných v ochranném pásmu II. stupně (viz technická opatření).
Jakékoliv výrazné zhoršení kvality jímané vody či indicie významného poklesu vydatnosti zdroje je nutné
neprodleně konzultovat s hydrogeologem či s pracovníky místně příslušného vodoprávního úřadu.
Kvalitativní kontrolu jímané pitné vody je třeba provádět ve smyslu Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. či
dle aktuálních hygienických požadavků. Výsledky výše navržených provozních sledování a kontrol je
třeba dlouhodobě archivovat a jejich odborné vyhodnocení provádět pravidelně vždy alespoň 1 x za deset
let (v případě zjištěných problémů dle potřeby dříve).
Odůvodnění:
Dne 03.07.2017 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje – studny S-1
v Bystré nad Jizerou. 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. Zdrojem
podzemních vod je šachtová skružená jímka (studna) na pozemku parc.č. 933/1 v místě původního
pramenního vývěru s přepadem do sběrné jímky. Využitelná vydatnost zdroje je cca 0,30 l/s.
Aktuálně je podzemní voda z vodního zdroje odebírána na základě povolení vydaného Městským úřadem
Semily dne 14.01.2008 pod č.j.: ŽP/3024/2007/VH-231/2-R 24. Povolení je vydáno k odběru
podzemních vod v množství prům. 0,2 l/s, max. 0,3 l/s, 150 m3/měsíc, 2 500 m3/rok, a to na dobu do
31.01.2028.
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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 ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným
zájmem.
Hranice ochranného pásma I. stupně je v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 vodního zákona navržena
v odlišném rozsahu, než je uvedeno v odstavci 3 písm. d) téhož ustanovení (10 m od odběrného zařízení),
neboť z předložených podkladů vyplývá, že navržená ochrana je vzhledem k dostatečně přísným
podmínkách ochrany území v rámci ochranného pásma II. stupně a vzhledem k aktuálně relativně nízké
antropogenní zátěži území dostačující.
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 vypracoval p.g. Petr Tichý, odborná způsobilost v hydrogeologii
(HYDROTREND Trutnov, březen 2016, číslo zakázky HT 036/15). 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.
Vodoprávní úřad projednal návrh opatření s dotčenými orgány – k návrhu vydal MěÚ Semily souhrnné
stanovisko č.j.: ŽP/1244/17 dne 10.04.2017.
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.

Ing. Jana Vrabcová
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.
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Příloha: zákres hranic ochranného pásma I. a II. stupně

Obdrží:
Navrhovatel (do vlastních rukou):
Obec Bystrá nad Jizerou, IDDS: 2pajds2
sídlo: Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily
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 Bystrá nad Jizerou, IDDS: 2pajds2
sídlo: Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily
Ostatní dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

7

Č.j.: ŽP/900/19

8

Č.j.: ŽP/900/19

9

