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

Firma REVOS  Rokycany  spol.   s  r. o., Sedláčkova   651/III,  Rokycany   - IČO  49197282 
požádala  dne  16. 4.  2012 o  stanovení   ochranného  pásma  čtyř   vodních  zdrojů  -  vrtů,  pro 
zásobení  vodovodu  pro  veřejnou  potřebu  obce  Holoubkov.  Vodní  zdroje   jsou  vybudovány   
pod  Hamerským rybníkem  v kat. území  Svojkovice  a  Holoubkov   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.   
Se žádostí  byl  předložen   hydrogeologický  návrh ochranných  pásem vodních  zdrojů, který  byl  
vypracován  fy  AQUATEST   a. s. Geologická  4, 152 00   Praha 5 IČO 44 79 48 43   v říjnu  2011.  
   
  
 Na  základě  podané  žádosti  bylo  MěÚ   Rokycany  odborem  životního  prostředí  zahájeno 
řízení   k projednání   návrhu  opatření  obecné  povahy  pro  stanovení   ochranných  pásem  
vodních  zdrojů  pro  vodovod  v obci  Holoubkov  v  souladu  s  ust.  §  30  zákona   č.  254/2001 
Sb.,  o  vodách a  o  změně  některých  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů. V  souladu  s ust. § 
172 zákona  č.  500/2004  Sb. ,  správního  řádu   a  jako   speciální   stavební  úřad dle  ust.  § 15 
odst.  1 písm. d) stavebního  zákona   č.  183/2006  Sb., ve  znění  pozdějších  předpisů stanoví  
místní  projednáními  návrhu  obecné  povahy  před  vyhlášením  ochranných  pásem  vodních  
zdrojů   na 
 
 
                                 čtvrtek,    dne  31.  5.  2012  se srazem  účastníků  řízení   
                                     v  9: 00 hodin  na  hrázi  Hamerského  rybníka  
 

  
Námitky  k tomuto  jednání  lze  podat písemně  do  30. 5. 2012  nebo  nejpozději  ústně  při  

místním  jednání. Na  námitky  podané  později  nebude  brán  zřetel.    
 

                                         
 
                           Ing. Ladislav  J a n í k 
                                                                                                                          vedoucí odboru životního prostředí 
                    Otisk  úředního  razítka 
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K jednání se zvou: 
 
 
REVOS  spol.   s .r. o. Sedláčkova   651/III, Rokycany      
Obec Holoubkov 
Krajská  hygienická  stanice PK,  pracoviště  Rokycany 
ZO   ČSOP    Kulíšek,  Rokycany 
MěÚ  Rokycany – odbor  stavební 
Povodí  Vltavy s. p.  závod Berounka  Plzeň, Denisovo  nábř. 14 
JCM, Lesní  a  rybniční  správa, Zbiroh   
 
 
 
Ostatní  účastníci  veřejnou  vyhláškou   
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