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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
„ZRUŠENÍ I. A II. PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY
VODNÍHO ZDROJE DALOVICE“

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil žádost společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 16.12.2011 o
zrušení ochranného pásma vodního zdroje a vydává
podle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 25 správního řádu a v souladu s § 30 odst. 9 vodního
zákona
opatření obecné povahy
„Zrušení I. a II. pásma hygienické ochrany vodního zdroje pro vodovod Dalovice“ na původních
pozemcích p. č. 771, 688/1, 669, 668, 670, 677/3 a 677/1 v k. ú. Dalovice. Rozsah tohoto pásma je
patrný ze situační mapky, která je přílohou tohoto opatření.
I. a II. pásmo hygienické ochrany pro vodovod Dalovice, bylo stanoveno rozhodnutím ONV Mladá
Boleslav, odborem VLHZ pod č.j. Vod 235-756/85 ze dne 17.10.1985 pro vodní zdroj Dalovice –
zděnou šachtovou studnu s vydatností 2 l/s. I. pásmo bylo stanoveno v rozsahu 20 x 20 m, II. pásmo
v rozsahu cca 6,7 ha. Zrušení vodního zdroje – studny bylo povoleno rozhodnutím Magistrátu města
Mladá Boleslav, odboru životního prostředí pod č.j. ŽP.231/2-41455/2011 ze dne 05.09.2011.
Podmínka pro navrhovatele:
 zajistit v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti opatření obecné povahy o zrušení
ochranného pásma odstranění popisových tabulí, která v terénu vymezovala hranice pásma
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ODŮVODNĚNÍ
Vodní dílo – šachtová studna bylo odstraněno na základě rozhodnutí Magistrátu města Mladá
Boleslav, odboru životního prostředí pod č.j. ŽP.231/2-41455/2011 ze dne 05.09.2011, čímž pominula
potřeba ochrany vodního zdroje. Vodovod Dalovice byl propojen se skupinovým vodovodem Mladá
Boleslav.
Návrhem opatření obecné povahy č.j.: ŽP.231/1-78297/2011/I ze dne 23.03.2015 byl vyzván
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohli podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dne ode dne
jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu v tomto případě podle ustanovení § 172 odst. 5 nelze prominout.
Vodoprávnímu úřadu nebyla doručena žádná námitka, resp. připomínka proti návrhu opatření obecné
povahy.
Výše uvedený návrh opatření obecné povahy byl řádně oznámen, jak na úřední desce
správního orgánu (vodoprávní úřad), tak i na úřední desce Obecního úřadu Dalovice. Současně byl
tento návrh opatření obecné povahy oznámen způsobem umožňující dálkový přístup, tzn. na
internetových stránkách Magistrátu města Mladá Boleslav.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření.
Vodoprávní úřad na základě ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona zašle příslušnému
katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy údaje potřebné
k evidenci ochrany území tj. opatření obecné povahy, kterým byla tato ochrana území zrušena.

POUČENÍ
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk razítka“

Ing. Andrea Jaroměřská
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Mladá Boleslav a Obecního úřadu Dalovice.
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Vyvěšeno dne: ………………………..
Sejmuto dne: …………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

Příloha:
Přehledná situace ochranného pásma – katastrální mapa
Obdrží:
účastníci na doručenku
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Obec Dalovice
dotčené orgány státní správy na doručenku:
KHS ÚP Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav – OStRM – odd. stavební
Magistrát města Mladá Boleslav – OStRM – odd. územního plánování
Magistrát města Mladá Boleslav – OŽP – odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství
Magistrát města Mladá Boleslav – OŽP – SSL
obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor správní
Obec Dalovice
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