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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY  
odbor  životního  prostředí   
Masarykovo nám ěstí  1 
Střed 

                        337 01  Rokycany  
 
 
        Vaše značka        Naše zna čka                        Vyřizuje                 Rokycany                                                         
        1907- 2 /OŽP/12                      Tůmová /249                               28. 6. 2012 
             miloslava.tumova@rokycany.cz 
 
      

                                                 V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A                                  
   

                  OPATŘENÍ   OBECNÉ   POVAHY  
  
 
Stanovení  ochranných  pásem  4  vodních  zdrojů  pro  obec Holoubkov -  vrtané   trubní  
studny  na  pozemcích   p. p.  č.   675/3,  675/4,  675/5, 682/5  v kat. území  Svojkovice a p. p.  č.  
166/2 v kat. území   Holoubkov 
 
 
 
 Městský úřad  Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 
a 106 zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a  § 11 zákona   č. 500/2004 Sb.,  o  správním   řízení  (správní  řád), ve znění  
pozdějších  předpisů na  návrh   provozovatele vodovodu  fy REVOS s.r.o., Sedláčkova   651/III, 
Rokycany -  IČO 49197282  (dále  jen  navrhovatel) 

 
 
                      s t a n o v í   
 
1/  v souladu   s ust.   §  30 odst.  1  citovaného   vodního  zákona,  vyhlášky   MŽP ČR  č.  137/1999 
Sb., kterou  se stanoví seznam  vodárenských  nádrží a zásady pro  stanovení a změny  ochranných  
pásem  vodních  zdrojů  a  § 173 odst. 1 zákona  č.  500/2004 Sb.   správního řádu 
 
ochranná  pásma  vodních zdrojů vrtaných  studní    HV 101, HV 102, HV 103 a HV 104  pro  
zásobování  obce  Holoubkov takto:  
 
Ochranné  pásmo   I.  stupně 
 
HV 101 – na  p. p.  č.   675/3 ,  čtverec o  ploše  496 m2, hloubka  zdroje  11 m,  profil  300 mm-
kamenina 
 
HV 102 – na p. p.  č.  675/4, čtverec o  ploše  558  m 2, hloubka  zdroje  11 m, profil  300 mm - 
kamenina  
 
HV 103 – na  p.  p.  č.  675/5, čtverec o ploše  514 m2,  hloubka zdroje 29 m , profil  216 mm - ocel  
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HV 104  -  na p. p.  č.  682/5 v kat. úz.  Svojkovice   a  166/2 v kat. úz.  Holoubkov,  čtverec    o  
ploše  487 m2,  hloubka  zdroje  36 m, profil  216  mm  - ocel. 
 
 
Ochranné  pásmo  II. stupně     
 
Ochranné  pásmo   II.  stupně  se nestanovuje   v souladu  s ust. §  4  odst.  3  vyhlášky   MŽP  č. 
137/1999 Sb. , v platném  znění,  jímaná zvodeň   je  dostatečně   chráněna  OPVZ  I.  stupně.    
 
Nedílnou  součástí   tohoto  opatření  je   grafická příloha  - zájmové  území  -  situace. 
 
 
Umístění  vodních  zdrojů: 
 
Název  kraje:   Plzeňský 
Název  obce:   Svojkovice, Holoubkov 
Název  katastrálního  území:  Svojkovice, Holoubkov 
Významný  vodní  tok:   Holoubkovský  potok 
Číslo  hydrogeologického   pořadí:   1-11-01-025 
Číslo  hydrogeologického  rajonu: 6230 
ID útvaru  podzemní  vody   62300- krystalinikum  proterozoikum  a paleozoikum  povodí  Berounky
  
 
 
 

2/    v souladu s ust. §   30 odst. 10 vodního  zákona   a ust.   § 6 vyhl.  MŽP ČR  č.  137/1990 Sb., 
kterou  se  stanoví  seznam  vodárenských  nádrží a zásady pro  stanovení a  změny ochranných  
pásem vodních  zdrojů,  se k ochraně   vydatnosti a zdravotní  nezávadnosti vodních  zdrojů  -  
vrtaných  studní  na   p. p.  č.   675/3,  675/4,  675/5, 682/5  v kat. území  Svojkovice a p. p.  č.  
166/2 v kat. území   Holoubkov stanoví  tyto  podmínky  a povinnosti: 
 
- v oplocené  ploše  OPVZ  bude  nadále  udržován  trvalý  travní  porost, který  bude   
minimálně    2  x  ročně  pokosen.  Vysekaná  biomasa  bude  odstraněna  z prostoru  ochranného 
pásma. 
 
- v OPVZ   I.  stupně   není  dovoleno   používat přípravky   na  ochranu  rostlin, repelenty a 
průmyslová  hnojiva (kromě vápence v množství  80  kg/ha a bázických  hornin)   
 
- do  OPVZ I.  stupně  není  dovoleno vjíždět   mechanizačními  prostředky, provádět  opravy 
mechanizmů a jejich  čištění, doplňování pohonných  hmot a olejů, umisťovat  zde    nebo  odkládat  
jakékoliv  odpady,  toxické  látky, oleje   a pohonné  hmoty včetně  obalů 
 
- na  pozemku  je  zakázáno   aplikovat a skladovat statková  hnojiva (chlévský  hnůj, kejda ,  
silážní  šťávy a  fekálie) 
 
- zásahy do  půdních  vrstev, jimiž došlo   ke zmenšení jejich  krycí   mocnosti jsou  kromě  
technického  řešení spojené   s využíváním   vodního  zdroje   zakázány 
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-          rovněž stavební  práce  kromě  technického  řešení  spojeného  s využíváním   vodního  zdroje  
jsou  zakázány 
 
-          do  prostoru   OPVZ  I.  stupně   je zakázán vstup osob  a manipulace   s  technologií pro  
jímání  vody,  s výjimkou  vlastníka nebo   provozovatele  vodního  zdroje 
 
-              ochranné  pásmo    I.  stupně  bude  vyznačeno na  viditelném  místě   tabulí  s nápisem 
„OCHRANNÉ  PÁSMO  I. STUPNĚ  VODNÍHO  ZDROJE, NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN,  VLASTNÍK  OBEC HOLOUBKOV, PROVOZOVATEL   REVOS  s.r.o. 
Rokycany“  

 
 

Rozhodnutí   o  námitkách 
 

K návrhu  opatření  obecné povahy ve věci  stanovení   ochranných  pásem   u  vodních  zdrojů pro 
obec Holoubkov   v lokalitě  pod  Lamackým   rybníkem  v kat. území  Svojkovice  a Holoubkov  
nebyly    vzneseny    žádné   námitky   nebo  připomínky.  

 
 
Toto  opatření  obecné povahy   nabude  účinnosti   patnáctým  dnem   po  jeho  vyvěšení na  
Městském  úřadě  v Rokycanech a obecních  úřadech  Svojkovice  a Holoubkov, a to  na 
úřední  desce na  místě  pro  to  obvyklém a zveřejněno   způsobem,    umožňujícím  dálkový   
přístup. 
 
 
                O d ů v o d n ě n í 
 
 
 Dne   16. 4 2012  byla  MěÚ  Rokycany  odboru  životního  prostředí   podána  žádost  
provozovatele  fy REVOS s.r.o. Rokycany, Sedláčkova    651/III, Rokycany, IČO  49197282  o  
stanovení  ochranných  pásem  vodních  zdrojů u  stávajících   vrtaných  studní dle  ust. §  30  
zákona   č. 254/2001 Sb., o  vodách  a o  změně   některých  zákonů,  ve znění  pozdějších  
předpisů.  Vrtané  studny     jsou  majetkem  obce  Holoubkov   na    p. p.  č.   675/3,  675/4,  675/5, 
682/5  v kat. území  Svojkovice a p. p.  č.  166/2 v kat. území   Holoubkov.  
 Studny  byly  vybudovány   v letech  1972  a 1979  a vzhledem  k jejich  využívání   k zásobování  
vodovodu  pro  veřejnou  obce  Holoubkov  je  nutné    k ochraně  vydatnosti, jakosti  a zdravotní  
nezávadnosti  zdrojů  podzemních   a povrchových  vod stanovit  ochranné pásmo,  chránit  tyto  
zdroje a  stanovit   potřebný   rozsah  ochrany   uvedených  zdrojů.  
Povolení  k odběru  podzemních  vod  z uvedené  lokality   bylo  vydáno pro  fy  REVOS s.r.o. 
Rokycany     č. j. ŽP – 957/95  ze  dne   1. 6. 1995.         
 Spolu  se  žádostí   byl  předložen „Hydrogeologický   návrh  ochranných    pásem  vodních  
zdrojů pro  vodovod obce  Holoubkov“,  který  byl  vypracován  fy AQUATEST a.s., Geologická  
4,  152 00 Praha   5 -  IČO  44794843 v říjnu   2011 v souladu  s citovanou  vyhláškou    č. 
137/1999 Sb..  Ochranná  pásma  vodních  zdrojů   jsou  navržena   ve  tvaru  čtverců tak,  že   vrt je    
situován   ve  tvaru  čtverce ,  tj.   na  průsečíku   úhlopříček.   
 Vodoprávní  úřad   oznámil   zahájení  řízení  veřejnou   vyhláškou  známým účastníkům   
řízení     
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Místní  šetření    k  projednání  návrhu  OPVZ   byla  stanovena   písemnou  pozvánkou  pod   č. j.   
1907-1/OŽP/12  ze  dne   15. 5.  2012  na   31.  5. 2012,  bylo  svoláno veřejnou  vyhláškou   na  
úřední desce  a  zároveň    zveřejněno    způsobem   umožňujícím   dálkový  přístup v souladu  s ust. 
§ 172 správního  řádu.  
Účastníkům  byla  dána  možnost    nahlédnout do  podkladů  do  30  dnů  ode  dne  jeho   
zveřejnění.V uvedené  lhůtě    vodoprávní  úřad  žádné  námitky    ani  připomínky  neobdržel.  
Se žádostí  provozovatel  vodovodu  fy  REVOS  s.r.o., Rokycany   současně  doložil  souhlas  Ing.  
Jerome   Colloredo  - Mannsfelda,  Lesní  a rybniční  správy   Zbiroh  jako  vlastníka  Lamackého  
rybníka   ze  dne  25. 5.  2012 ,  vyjádření  Povodí  Vltavy   s. p.  závod  Berounka v Plzni č j.   
18400/2012-343/Bl SP-2012/4438 ze  dne   21.  3.  2012  a  stanovisko   Krajské  hygienické  
stanice PK, pracoviště Rokycany   č.j.  3017/21/12 ze  dne  7. 3.  2012.  
Geometrické  zaměření  rozsahu   ochranných   pásem  vodních  zdrojů  I.  stupně  v rozsahu  ploch  
výše uvedených  bylo  provedeno  a je  zapsáno  na Katastru  nemovitostí jako  majetek  obce  
Holoubkov .  
 
     Zdejší  vodoprávní  úřad   posoudil  předloženou  žádost provozovatele  vodovodu  
v Holoubkově firmy  REVOS  s.r.o. Rokycany a  vzhledem  k výsledků  řízení  bylo  rozhodnuto, 
jak  je  výše  uvedeno.        
 
 
 
                                                       P o  u  č  e  n í    
 
 
Podle ust. §  173 odst. 2 správního  řádu nelze   proti  opatření  obecné  povahy   podat  opravný   
prostředek. Podle  ust.  § 173 odst. 1 správního  řádu  nabývá  opatření   obecné  povahy účinnosti   
dnem  po  dni  vyvěšení   veřejné  vyhlášky.   
 
 

Otisk úředního raítka 
 
                         Ing.  Ladislav   J a n í k 
                                                                                                                             vedoucí odboru životního prostředí 
           
 
 
 
 
 
 
Příloha: zájmové  území  situace 
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Toto  opatření  obecné  povahy   musí  být  vyvěšeno  nejméně    po  dobu  15 ti  dnů na  Městském  
úřadě Rokycany, obecním  úřadě  Holoubkov  a  obecním  úřadě   Svojkovice,  a to na  úřední  
desce na  místě pro  to obvyklém a zveřejněno   způsobem, umožňujícím   dálkový  přístup.    
 
 
 
 
Vyvěšeno  dne :        Svěšeno  dne :     
   
 
 
 
 
Razítko a  podpis   oprávněné  osoby, která  za  správní  orgán   potvrzuje vyvěšení  a sejmutí  
oznámení.  
 
 
 
Doručí  se:  
 
a)  účastníci  řízení  dle  § 27 odst. 1  správního  řádu (do  vlastních  rukou) 
 Obec Holoubkov,  338 01 Holoubkov 

Obec Svojkovice,  337  01 Rokycany 
REVOS  s.r.o. Rokycany,  Sedláčkova  ulice  651/III, 337  01 Rokycany 

 
 
b) účastníci  řízení   podle  § 27 odst. 2  správního  řádu (veřejnou  vyhláškou) 
           
 
 
c) dotčené  správní  úřady  (doporučeně) 

Městský  úřad  Rokycany 
 Krajská  hygienická  stanice PK, pracoviště Rokycany 

Povodí  Vltavy s. p.   závod   Berounka,  Denisovo  nábř.   14, Plzeň 
 
d) ostatní (na  vědomí)  
 Hasičský  záchranný  sbor Plzeňského  kraje,  Kuplířova   9,  P.O.BOX 18,  Plzeň 
 
e)  dále  obdrží   se žádostí  o  vyvěšení    a následné  vrácení potvrzeného  oznámení: 
 Město   Rokycany 
 Obec Svojkovice 
 Obec  Holoubkov 
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Příloha – situace  

 
 


