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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Výroková část: 

Odbor stavební Městského úřadu v Přelouči, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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 místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 správního řádu posoudil návrh na stanovení 
ochranného pásma vodního díla – ČOV Zdechovice, který dne 15.3.2017 podala společnost: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02  Pardubice, IČO: 60108631, CZ-NACE: 
37000 (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. podle § 58 odst. 3 vodního zákona 

s t a n o v í   o c h r a n n é   p á s m o 

vodního díla: 

„ČOV Zdechovice“ 

(dále jen "ochranné pásmo") na místě: 

Název kraje:    Pardubický kraj 
Název obce:    Zdechovice 
Identifikátor katastrálního území: 792250 
Název katastrálního území:  Zdechovice 
Parcelní čísla dle evidence KN:  41/1, 42, 44, 55/1, st. 189, st. 190/1,2,3, st. 205, st. 206, st. 207, 

240/1,3, 241/1,2,3,4, 244/1, 246, 248, 275/4, 276, 581/1,2, 589, 645 
Číslo hydrologického pořadí:  1-03-04-0750-0-00 
Vodní tok:    Morašický potok  

v tomto rozsahu: 

A. podle souřadnic (S-JTSK): 

Ochranné pásmo vodního díla je definováno záznamem podrobného měření zpracovaného 
Ing. Imrichem Rondzíkem, Švermova 609, 53821 Slatiňany, v březnu 2017, číslo geometrického plánu 
407-57/2017. 
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B.  podle textu: 

Ochranné pásmo vodního díla ČOV Zdechovice je stanoveno na základě TNV 75 6011 s ohledem na 
její kapacitu a použité technologické zařízení v okruhu 200,0 m od ČOV Zdechovice. Pásmo je 
vyznačeno v katastrální situaci, včetně dotčených pozemků. 

Účelem vyhlášení ochranného pásma vodního díla ČOV Zdechovice je ochrana ČOV před přibližováním 
okolní zástavby.  
 

II. z a k a z u j e 

v ochranném pásmu umísťování a provádění: 

- objektů k bydlení 

- objektů občanské vybavenosti 

- objektů pro rekreaci a sport 

Pozemky v ochranném pásmu je možno zemědělsky využívat bez omezení. 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 28.6.2017 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla – ČOV Zdechovice, 
které se nachází na pozemku parc. č. st. 189, 190/1,2,3 a parc. č. 241/1,3,4, 190/3, 44, 589 v k.ú. Zdechovice. 
Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
Stavba byla uvedena do trvalého užívání rozhodnutím Okresního národního výboru v Pardubicích, odboru 
vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 27.12.1978 pod č.j. Vod 1551/235/87 Si.  
 
Žádost byla doložena doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Současně se žádostí o stanovení ochranného pásma vodního díla předložil navrhovatel tyto doklady: 

- Projektovou dokumentaci Ochranného pásma prostředí ČOV Zdechovice – 3x 
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 27.3.2017 pod č.j. KHSPA 

4201/2017/HOK-Pce 
- Záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma – 

geometrický plán č. 407-57/2017 
- Seznam dotčených pozemků 
- Informace z KN k pozemkům, na kterých se nachází ČOV 
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.4.2017 pod č.j. PVZ/17/11384/Ha/0  

 

Hranice ochranného pásma vodního – ČOV Zdechovice byly navrženy dle TNV 75 6011 s ohledem na její 
kapacitu a použité technologické zařízení ve vzdálenosti 200,0 m.  

 
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 31.7.2017 oznámil podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření 
obecné povahy č.j. MUPC  13553/2017 (sp.zn. ST/11924/2017/Be) a vyzval dotčené orgány a osoby, aby 
k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Současně s tímto návrhem byli vyzváni také vlastníci 
nemovitostí, jejichž 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 připomínky nebo námitky ke správnímu orgánu 
(vodoprávnímu úřadu MěÚ Přelouč) ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu v tomto 
případě podle ust. § 172 odst. 5 nelze prominout. 
 
Výše uvedený návrh opatření obecné povahy byl řádně oznámen, jak na úřední desce správního orgánu 
(vodoprávní úřad), tak i na úředních deskách obecních úřadů, v jejichž území je opatření obecné povahy 
navrhováno. Současně byl tento návrh opatření oznámen způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na 
internetových stránkách města Přelouč (www.mestoprelouc.cz). 
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Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že její uskutečnění je 
ve veřejném zájmu, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, 
projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

•  Účastníci návrhy a námitky neuplatnili. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 
Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Ochranné pásmo vodního díla je vyhlášeno na dobu neurčitou. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů 
ochranné pásmo změnit, popřípadě jej zrušit. 
 
 
 
 
 
 
 

Lubomír Novotný v. r. 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

Grafická situace rozsahu ochranného pásma vodního díla 

 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení této veřejné vyhlášky na 
úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět. 
Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Přelouč a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
  
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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Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh 
Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh 
  
dotčené orgány 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební územní plánování, Československé armády č.p. 1665, 535 01  Přelouč 
Státní plavební správa, P.O. Box 28, IDDS: pwzaih7 
 

k vyvěšení na úřední desce 

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč  
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh 
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