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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IČO 25212931, Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice
(dále jen "žadatel") dne 15.1.2018 požádal o stanovení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku
parc. č. 1519 v katastrálním území Řesanice.
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 115a odst. 1 vodního zákona a § 172 odst. 3 správního řádu
stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje „farma Řesanice“.
I.

Podle § 30 vodního zákona
s t a n o v í o c h r a n n é p á s m o.

K návrhu stanovení ochranného pásma může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu, za den doručení se považuje 15 den po
dni vyvěšení na úřední desce.
Do podkladů opatření (návrh vypracoval Mgr. Ján Krištiak v lednu 2018) lze nahlédnout na MěÚ
Nepomuk, odbor výstavby a ŽP, budova B., II. patro, kancelář č. 12.

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Příloha: Návrh ochranného pásma
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ..........................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Č.j. VŽP/1212/2018 - HoL

str. 2

Obdrží:
K vyvěšení :
- Úřední deska Městský úřad Nepomuk
- Úřední deska Městský úřad Kasejovice
účastníci (dodejky):
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IDDS: hswtutn
sídlo: Kasejovice č.p. 379, 335 44 Kasejovice
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NÁVRH
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
„farma Řesanice“
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), stanoví v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo vodního zdroje takto:

Vodní zdroj

„farma Řesanice“

Pozemek Kat. území; Kód Plocha Druh
Poznámka
parc. č.
číslo
BPEJ m² pozemku

1519

Řesanice
664324

75001 17751

ostatní část
plocha pozemku

Vlastník
Agrochov Kasejovice –
Smolivec, a.s.
Kasejovice 379
335 44 Kasejovice

Ochranné pásmo I. stupně u vodního zdroje “farma Řesanice“ je navrženo podle hranice oplocení.
(čtverec o hraně 10 m)
Ochranné pásmo II. stupně s ohledem na charakter území není stanoveno.

Návrh ochranných opatření u ochranného pásma I. stupně
⇒ Pozemek zahrnující OPVZ I. stupně, bude oplocen a označen tabulí s nápisem „Vodní zdroj
– ochranné pásmo I. stupně“, Nepovolaným vstup zakázán, Vlastník Agrochov Kasejovice –
Smolivec, a.s.
⇒ Povrch pozemku zahrnující OPVZ I. stupně musí být upraven tak, aby srážkové vody měly
volný odtok a nedocházelo k jejich hromadění v terénních depresích.
⇒ Pozemek zahrnují OPVZ I. stupně bude zatravněn trvalým travním porostem s pravidelnou
výsečí (minimálně dvakrát ročně kosen) a odvozem posečeného rostlinného materiálu mimo
oblast OPVZ I. stupně, aby nedocházelo k zahnívání na ploše.
⇒ Do OPVZ I. stupně je zákaz vstupu a vjezdu bez povolení správce vodního zdroje.
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno provádění stavebních, výkopových a jiných zemních prací
nesouvisejících s využitím zdroje.
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno skladování odpadů a aplikace obsahu domovních žump.
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používat všech typů hnojiv (statkových i průmyslových).
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používání chemických ochranných prostředků.
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno pastva hospodářských zvířat.
⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používání trhavin a závadných látek, které by ohrožovaly
vodu.
⇒ V OPVZ I. stupně jsou omezeny činností při kterých dochází k výrobě, skladování, či
manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami
vykazujícími toxické karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti především
s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuti a jejich
sloučeninami, kadmiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy
a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, látkami ovlivňujícími organoleptické
vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu,
fluoridy amoniakem a dusitany.

