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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
„vodní zákon“)

ruší
dle § 30 odst. 9 vodního zákona
ochranné pásmo I. stupně zářezů Z-1 a Z-2, ochranné pásmo II. stupně vnitřní (2a) a vnější (2b)
zářezů Z-1 a Z-2 a studny S
na pozemcích v katastrálním území Vršce, Běchary a Cholenice, které bylo vyhlášeno rozhodnutím
Okresního národního výboru v Jičíně č.j. Vod.200/90-208/Bl. ze dne 25.7.1990.
Odůvodnění:
Podnět na zrušení ochranných pásem podala dne 2.2.2016 společnost Perseus, a.s., Běchary, IČ:
15057682, která na dotčených pozemcích zemědělsky hospodaří.
Ochranná pásma byla vyhlášena rozhodnutím ONV v Jičíně č.j. Vod.200/90-208/Bl. ze dne 25.7.1990.
Povolení k odběru podzemních vod z těchto vodních zdrojů pro Vodohospodářskou a obchodní
společnost, a.s. Jičín za účelem zásobení veřejného vodovodu Běchary č.j. ŽP-01/3690/107/03/Muš ze
dne 27.2.2003 pozbylo platnosti dne 31.12.2007. Obec Běchary je v současné době napojena na
skupinový vodovod Kopidlno, který je napájen z vrtu R-3 Batín.
V současné době má povolení odběru podzemních vod ze zářezů Z-1 a Z-2 Obec Běchary za účelem
zásobení víceúčelové nádrže a sportoviště Běchary (č.j. MuJc/2008/15986/ZP/Svo ze dne 17.9.2008,
spis.zn.: ŽP-01/12301/2008/Svo) v celkovém množství max. 0,6 l/s a 100 m3/měsíc (tj 1200 m3/rok).
Současně povolené množství odebíraných podzemních vod ani účel odběru nevyžaduje dle § 30 odst. 1
vodního zákona stanovení ochranných pásem těchto vodních zdrojů – ochranná pásma vodních zdrojů je
vodoprávní úřad povinen stanovit u zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou
s průměrným objemem odběru více než 10 000 m3 za rok. Vodoprávní úřad proto v souladu s § 30 odst. 9
vodního zákona na základě podnětu uživatele dotčených pozemků přistoupil k projednání zrušení těchto
ochranných pásem.
Vyhlášení ochranného pásma, jeho změna a zrušení je dle § 30 odst. 10 vodního zákona vydáváno formou
opatření obecné povahy.
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Vodoprávní úřad projednal dne 15.8.2016 návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány. O tomto
projednání byl sepsán protokol. Dotčené orgány nemají námitek ke zrušení ochranných pásem zářezů Z-1
a Z-2 Vršce a studny S Běchary.
Vodoprávní úřad proto přistoupil ke zrušení ochranných pásem vodních zdrojů - zářezy Z-1 a Z-2
(původně na pozemku p.č. 689/1 v k.ú. Vršce, po digitalizaci nebylo přesně lokalizováno umístění těchto
zářezů, protože není pro zrušení ochranných pásem rozhodující) a studny S na pozemku p.č. 197/1 v k.ú.
Běchary.
Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Jičín, OÚ Cholenice,
OÚ Běchary a OÚ Vršce. Dotčené osoby mohli uplatnit písemné odůvodněné připomínky a námitky do
30 dnů od vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce MěÚ Jičín (tj do 16.9.2016).
Vodoprávní úřad v této lhůtě žádné připomínky a námitky neobdržel a proto vydává toto opatření obecné
povahy tak, jak bylo navrženo.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:………………………….

Sejmuto dne:………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



MěÚ Jičín, OÚ Vršce a OÚ Běchary a OÚ Cholenice obdrží vyhlášku k veřejnému
vyvěšení



Dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejným vyvěšením opatření obecné povahy

Upozornění:
 Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce MěÚ Jičín (§ 173 odst. 1 správního řádu).
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Obdrží:
k vyvěšení
Obecní úřad Vršce, IDDS: hn4a85u
Obecní úřad Běchary, IDDS: cm8b6an
Obecní úřad Cholenice, IDDS: m4bap8x
na vědomí
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Žižkovo
náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

