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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a §115a vodního 

zákona návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje 

pro zásobování obyvatel ,,Bernartice - vodní zdroj“. Návrh podala dne 19. 10. 2021 

Obec Bernartice, IČO: 003 02 325, Bernartice č. p. 60, 790 57 Bernartice (dále jen navrhovatel) 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení rozsahu I. stupně ochranného pásma nového vodního zdroje ,,Bernartice - vodní zdroj“ 

na pozemku parc. č. 1872 v katastrálním území Bernartice u Javorníka. Ochranné pásmo 

II. stupně ochrany vodního zdroje v Bernarticích na pozemcích parc. č. 1617/2, 1617/3, 1629/1, 

1631/1, 1632/1, 1632/5, 1635, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1704, 1719/7, 1725/1, 1725/2, 1870, 1873/1, 

1873/2, 1943/1, 1945/1, 1947/1, 1970/1, 1970/2, 1970/3, 1971, 1973/1, 2008, 2044, 2047/2, 2048/2, 

2105/2, 3012/2, 3012/3, 3025/1, 3029/1, 3029/3, 3029/4, 3043/1, 3046/1, 3046/2, 3277/1 v katastrálním 

území Bernartice u Javorníka. Ochranné pásmo vodního zdroje ,,Bernartice - vodní zdroj“, 

je stanoveno ve tvaru nepravidelného lichoběžníku a jeho hranice jsou zakresleny do katastrální mapy. 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 25 a § 172 až § 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 30 

vodního zákona a na základě návrhu navrhovatele  

navrhuje 

ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje "Bernartice - vodní zdroj“ na pozemcích parc. č. 

1872, 1617/2, 1617/3, 1629/1, 1631/1, 1632/1, 1632/5, 1635, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1704, 1719/7, 

1725/1, 1725/2, 1870, 1872, 1873/1, 1873/2, 1943/1, 1945/1, 1947/1, 1970/1, 1970/2, 1970/3, 1971, 

1973/1, 2008, 2044, 2047/2, 2048/2, 2105/2, 3012/2, 3012/3, 3025/1, 3029/1, 3029/3, 3029/4, 3043/1, 

3046/1, 3046/2, 3277/1 v katastrálním území Bernartice u Javorníka. 

Označení ochranného pásma II. stupně navrhujeme v terénu vyznačit tabulemi s nápisem "ochranné 

pásmo II. stupně vodního zdroje“, které by měly být instalovány v místech křížení hranice ochranného 

pásma s komunikacemi, případně v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vodního zdroje. 

V ochranném pásmu II. stupně navrhujeme zakázat provádění činností poškozujících nebo ohrožujících 

vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, a to zejména: 

- používání látek způsobujících ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo jakosti vody, 

- umísťování jakýchkoliv odpadů, toxických látek, olejů a pohonných hmot, včetně jejich obalů, 
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- používání a skladování kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů, 

- zřizování složišť chlévské mrvy, likvidace odpadů ze zemědělské výroby a jiných odpadů, 

- povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních,  

- parkování s motorovými vozidly a obytnými přívěsy 5 výjimkou vozidel zajišťujících hospodářskou 

  činnost na polích a v lesích,  

- provádění oprav mechanizmů a jejich čištění, doplňování PHM, 

- vjíždění vozidly dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových 

  nebo podzemních vod, 

- realizovat jiným právním subjektem další objekty sloužící k jímání podzemní vody.  

 

Na území ochranného pásma II. stupně navrhujeme omezit:  

- provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních a vrtných prací, pokud tyto činnosti nesouvisejí 

  s provozem vodního díla nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod,  

- aplikaci chemických prostředků pro ošetření a růst rostlin nebo likvidaci škůdců a plevelů, omezeno by 

  mělo být i hnojení mimo aplikaci vápence a bazických hornin, 

- hospodaření na pozemcích nebo jejich částech způsobem vyžadujícím intenzivní technologie. 

 

Dále navrhujeme na vjezdu na polní cesty z komunikace II/457 instalovat dopravní značky č. B19 

(zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad látek škodlivých vodám). 

Dopravním značením bude zakázán provoz vozidel s nákladem, který může způsobit ohrožení nebo 

zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod v OP II. stupně s cílem vyloučit či snížit riziko havárie 

vozidel s možným následkem úniku závadných látek do podzemních vod. 

 

Odůvodnění   

Dne 19. 10. 2021 požádal navrhovatel, Obec Bernartice, IČO: 003 02 325, Bernartice č. p. 60, 790 57 

Bernartice o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro zásobování obyvatel ,,Bernartice - vodní 

zdroj“ to v takovém rozsahu, že ochranné pásmo I. stupně bude vybudováno výhradně na pozemku p. č. 

1872, jako souvislé území o šířce 20 m a délce 45 m a výměře 900 m2, toto ochranné pásmo je oploceno, 

opatřeno uzamykatelnou dvojkřídlovou bránou a opatřeno výstražnými cedulemi s nápisem „ochranné 

pásmo I. stupně vodního zdroje — „zákaz vstupu nepovolaných osob“. Terén v prostoru ochranného 

pásma I. stupně je zatravněn. Do ochranného pásma I. stupně bude zakázán vstup a vjezd, to však neplatí 

pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat či na vodním zdroji provádět kontrolní 

a servisní činnost. 

Návrhová hranice ochranného pásma II. stupně, které má sloužit především k zabezpečení trvalé jakosti 

a zdravotní nezávadnosti, je vedena v terénu po znatelných hranicích - severní hranici tvoří okraj 

komunikace II/457, západní hranici pravý břeh Lánského potoka, jižní a východní hranici potom 

nezpevněné polní cesty. 

Rozsah ochranného pásma II. stupně je stanoven tak, aby zaujímal celý dosah vlivu exploatace vrtů B1 

a B2 na úroveň hladiny podzemní vody v tlakově napjaté neogenní zvodni a zároveň, aby bylo toto OP 

dostatečně rozšířeno do jeho okolí, a to především ve směru přítoku podzemních vod. Návrhové ochranné 

pásmo II. stupně zaujímá plochu 1,179 km2 a z 95% je tvořeno zemědělsky obhospodařovanou půdou 

(zbytek tvoří lesní porosty). Celkově je vymezeno na 41 pozemcích. Ochranné pásmo I. a II. stupně 

,,Bernartice - vodní zdroj“ je zobrazeno v grafické příloze. 

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 
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orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem 

pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu vlatníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 

souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné 

osoby, jejicž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, 

který opatření obecné povahy vydává.  

 

Vodoprávní úřad vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, 

aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky a to do 30 dnů ode dne doručení 

návrhu opatření obecné povahy. 

 

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 

správního řádu, současně vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje 

projednávání podkladů pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje ,,Bernartice - vodní zdroj“ 

veřejnou vyhláškou.  

 

Vodoprávní úřad žádá Město Jeseník a Obec Bernartice o vyvěšení „Návrhu opatření obecné povahy“ 

po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání  

písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na Městský úřad 

Jeseník, odbor životního prostředí. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 

dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Podklady k návrhu jsou k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod.  

                               

    

                                                                                                                  „otisk razítka“ 

 

                                                                                                          Ing. Adriana Zajacová 

                                                                                                            referentka odboru ŽP 

 

 

 

Obdrží: 

1. Obec Bernartice, IDDS: jigbmbu 

2. Město Jeseník, úřední deska, IDDS: vhwbwm9 

3. Domo 2x 


		2021-11-24T15:41:25+0100
	Ing. Adriana Zajacová
	Opatření obecné vyhlášky 




