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Městský úřad Světlá nad Sázavou 
odbor životního prostředí 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 

Č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5         Vyřizuje: Mgr. Jiří Semerád  
Ve Světlé nad Sázavou dne: 10. 4. 2017         Telefon: 569 496 640  
         E-mail: semerad@svetlans.cz 
 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v obci Sázavka 

 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen: „MÚ“) věcně a 
místně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „vodní zákon“) a podle ustanovení § 10 a 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen: „správní řád“) na základě návrhu obce 
Sázavka, Sázavka 12, 582 44 Sázavka, IČO 00268186, stanovuje v souladu s § 30 vodního zákona a části 
šesté správního řádu ochranná pásma zdrojů podzemní vody zásobující obec Sázavka takto: 
 
I. Prameniště „Babí důl“ 
 
1) Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 
 

a) MÚ dle § 30 odst. 1 vodního zákona na částích pozemků parc. č. 2712, 2681, 2724, 2718, 2713, 2691, 
2678 vše v k.ú. Sázavka stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně k ochraně vydatnosti, 
jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostředním okolí odběrných zařízení 
(studní - na poz. parc. č. 2712, 2681, 2724, 2718, 2691, 2678 vše v k.ú. Sázavka) jako diferencované 
území, jehož přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) je patrný ze záznamu podrobného měření změn 
č. 612-6/2015 vyhotoveného Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé (dále 
jen: „příloha č. 1“) a ze situace v měřítku 1:1000 (dále jen: „příloha č. 2“). Obě uvedené přílohy jsou 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 
b) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje činnosti, které nelze v tomto ochranném pásmu 

vodního zdroje I. stupně provádět: 
� Do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je zakázán vstup a vjezd, to neplatí pro osoby 

pověřené obsluhou a údržbou od oprávněného k odběru vody z výše popsaných studní. 
� V tomto pásmu nesmí být přítomny a budovány žádné objekty, s výjimkou objektů pro 

vodohospodářské účely. Nová vodní díla nebudou realizována, aniž by jejich výstavbě 
předcházelo hydrogeologické posouzení. 

� Jsou zakázány jakékoli zásahy do horninového prostředí (vrty, sondy, rýhy příkopy, terénní 
zářezy, těžby zemin a hornin apod.) s výjimkou zásahů, které jsou prováděny za účelem ochrany a 
zlepšení využití vodního zdroje a jejichž nutnost je podložena kladným hydrogeologickým 
posouzením. Obdobně je zakázáno provozovat činnosti, které by způsobily porušení trvalých 
porostů. 

� Je zakázáno hnojení a chemická ochrana/likvidace rostlin.  
� Pro ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně platí rovněž všechna ochranná opatření stanovená 

pro ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
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c) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje technická opatření, která jsou v ochranném pásmu 
vodního zdroje I. stupně povinny provést osoby oprávněné vodu z tohoto vodního zdroje odebírat: 
� Ochranného pásmo vodního zdroje I. stupně bude oploceno stávajícím způsobem – drátěným 

pletivem, jehož přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) je znázorněn v příloze č. 2. Oplocení 
kopíruje (tvoří) hranici ochranného pásma. 

� Povrch území ochranného pásma I. stupně bude urovnán a trvale zatravněn jetelotravní směskou. 
V ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně budou odstraňovány náletové dřeviny a pozemky 
budou udržovány pravidelným sečením a likvidací plevelů. Údržbou vzniklá hmota bude z území 
odklízena, aby zde nezahnívala a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. 

� Na hranici ochranného pásma vodního zdroje I. stupně bude na oplocení umístěna výstražná 
cedule o velikosti min. 20 x 40 cm s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Vstup 
zakázán!“. Její umístění je patrné ze situace v příloze č. 2. Tabule bude zhotovena tak, aby 
odolala povětrnostním podmínkám a text na ní uvedený byl čitelný. 

� Tato opatření budou v terénu realizována do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné 
povahy a následně budou udržována v řádném stavu (údržba oplocení, čitelnost tabulí, sečení 
trávy a odstraňování náletových dřevin). 

 
2) Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 
 

a) MÚ dle § 30 odst. 1 vodního zákona na poz. (nebo jejich částech) parc. č. 2670 (část), 2687 (část), 
2783 (část), 2704 (část), 2668, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 
2683, 2684, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2705 – 2726, 2728 – 2730 vše v k.ú. Sázavka 
stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti výše popsaného zdroje podzemní vody jako souvislé území bezprostředně navazující na 
ochranné pásmo I. stupně, jehož přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) je patrný ze záznamu 
podrobného měření změn č. 612-6/2015 vyhotoveného Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 107, 
582 86 Leština u Světlé (příloha č. 1) a dále ze situace v měřítku 1:2000 (dále jen: „příloha č. 3“), kde 
je mimo jiné zřejmá jeho poloha ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje I. stupně. Obě 
uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 
b) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje činnosti, které nelze v tomto ochranném pásmu 

vodního zdroje II. stupně provádět: 
� V prostoru pásma je zakázáno vypouštět odpadní vody, provozovat skládky odpadů, skladovat a 

manipulovat se závadnými látkami, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami ve smyslu 
vodního zákona, zvláště je vyloučen dovoz obsahů močůvkových jímek a žump, kalů z ČOV 
apod. 

� V prostoru pásma nebudou realizovány žádné nové vodní stavby, aniž by jejich výstavbě 
předcházelo hydrogeologické posouzení. 

� V prostoru pásma se nesmí provádět žádné zemní práce narušující půdní pokryv s výjimkou 
nezbytných činností zajišťujících plnění funkcí lesa, tj. lesnickou a mysliveckou činnost. Nesmí 
se zde používat trhaviny, provádět hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ani 
provádět těžba hornin. Není přípustné zde provozovat zařízení, která mohou ovlivnit režim 
zvodněných vrstev a jakkoliv znečišťovat krycí vrstvy. 

� Na území pásma je zakázáno parkování, mytí, čištění a opravy motorových vozidel 
a mechanizmů. 

� V pásmu není dovoleno zřizovat hnojiště. 
� V pásmu je zakázána pastva dobytka. 
� V pásmu lze používat pouze ty přípravky na ochranu rostlin, které jsou uvedeny v Seznamu 

registrovaných prostředků na ochranu rostlin, který vydává každoročně Státní rostlinolékařská 
správa. Pro lesní hospodářství zpracovává seznam použitelných přípravků Výzkumný ústav 
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lesního hospodářství a myslivosti (přípravky jsou uvedeny v tzv. „Seznamu registrovaných 
přípravků na ochranu lesa“). Nepovolené přípravky jsou v těchto seznamech označeny. 

� Při těžbě a přibližování dřeva v prostoru pásma musí být používány pouze biologicky 
odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické 
kapaliny a pohonné hmoty. Manipulace s těmito látkami (např. doplňování) je v prostoru pásma 
zakázána. V případě nekontrolovaného úniku těchto látek do horninového prostředí musí původce 
znečištění zajistit neprodleně sanaci zasaženého území. O havarijní situaci bude okamžitě 
vyrozuměn oprávněný k odběru vody z výše popsaných studní a příslušný vodoprávní orgán. 

� Na území pásma je zakázáno stanování, táboření a provozování hromadných sportovních 
a kulturních činností a budování sportovišť. Individuální využívání pěších tras je přípustné, avšak 
v prostoru pásma je zakázáno odkládat odpadky a zřizovat veřejné toalety. 

� Na území pásma je zakázáno budovat nové stavby s výjimkou vodních děl (viz výše). 
 

c) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje technická opatření, která jsou v ochranném pásmu 
vodního zdroje II. stupně povinny provést osoby oprávněné vodu z tohoto vodního zdroje odebírat: 
� Na přístupových cestách do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a vybraných lomových 

bodech hranic ochranného pásma vodního zdroje II. stupně budou na sloupcích umístěny 
výstražné cedule o rozměrech min. 30 x 50 cm s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně“. Jejich umístění je patrné ze situace v příloze č. 3. Cedule budou zhotoveny tak, aby 
odolaly povětrnostním podmínkám a text na nich uvedený byl čitelný. 

� Tato opatření budou v terénu realizována do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné 
povahy a následně budou udržována v řádném stavu (čitelnost cedulí). 

 
 
II. Lokalita „U Vodojemu“ 
 
1) Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 
 

a) MÚ dle § 30 odst. 1 vodního zákona stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně na části poz. 
parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní 
vody v bezprostředním okolí odběrného zařízení (vrtané studny na poz. parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka) 
jako souvislé území, jehož přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) je patrný ze záznamu podrobného 
měření změn č. 611-6/2015 vyhotoveného Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u 
Světlé (dále jen: „příloha č. 4“) a ze situace v měřítku 1:500 (dále jen: „příloha č. 5“). Obě uvedené 
přílohy jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 
b) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje činnosti, které nelze v tomto ochranném pásmu 

vodního zdroje I. stupně provádět: 
� Do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je zakázán vstup a vjezd, to neplatí pro osoby 

pověřené obsluhou a údržbou od oprávněného k odběru vody z výše popsaných studní. 
� V tomto pásmu nesmí být přítomny a budovány žádné objekty, s výjimkou objektů pro 

vodohospodářské účely. Nová vodní díla nebudou realizována, aniž by jejich výstavbě 
předcházelo hydrogeologické posouzení. 

� Jsou zakázány jakékoli zásahy do horninového prostředí (vrty, sondy, rýhy příkopy, terénní 
zářezy, těžby zemin a hornin apod.) s výjimkou zásahů, které jsou prováděny za účelem ochrany a 
zlepšení využití vodního zdroje a jejichž nutnost je podložena kladným hydrogeologickým 
posouzením. Obdobně je zakázáno provozovat činnosti, které by způsobily porušení trvalých 
porostů. 

� Je zakázáno hnojení a chemická ochrana/likvidace rostlin.  
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� Pro ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně platí rovněž všechna ochranná opatření stanovená 
pro ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 

 
c) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje technická opatření, která jsou v ochranném pásmu 

vodního zdroje I. stupně povinny provést osoby oprávněné vodu z tohoto vodního zdroje odebírat: 
� Ochranného pásmo vodního zdroje I. stupně bude oploceno stávajícím způsobem – drátěným 

pletivem, jehož přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) je znázorněn v příloze č. 5. Oplocení 
kopíruje (tvoří) hranici ochranného pásma. 

� Povrch území ochranného pásma I. stupně bude urovnán a trvale zatravněn jetelotravní směskou. 
V ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně budou odstraňovány náletové dřeviny a pozemky 
budou udržovány pravidelným sečením a likvidací plevelů. Údržbou vzniklá hmota bude z území 
odklízena, aby zde nezahnívala a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. 

� Na hranici ochranného pásma vodního zdroje I. stupně bude na oplocení umístěna výstražná 
cedule o velikosti min. 20 x 40 cm s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Vstup 
zakázán!“. Její umístění je patrné ze situace v příloze č. 5. Tabule bude zhotovena tak, aby 
odolala povětrnostním podmínkám a text na ní uvedený byl čitelný. 

� Tato opatření budou v terénu realizována do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné 
povahy a následně budou udržována v řádném stavu (údržba oplocení, čitelnost tabulí, sečení 
trávy a odstraňování náletových dřevin). 

 
2) Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 
 

a) MÚ dle § 30 odst. 1 vodního zákona na části pozemku parc. č. 2602 v k.ú. Sázavka stanovuje 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti výše 
popsaného zdroje podzemní vody (vrtané studny na poz. parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka) jako souvislé 
území, které bezprostředně nenavazuje na ochranné pásmo I. stupně stanovené výrokem II bodem 1 
písm. a). Přesný rozsah (tvar, umístění a velikost) ochranného pásma vodního zdroje II. stupně je 
patrný ze záznamu podrobného měření změn č. 611-6/2015 vyhotoveného Lubošem Vosykou, 
Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé (příloha č. 4) a ze situace lokality U vodojemu 
v měřítku 1:2000 (dále jen: „příloha č. 6“), kde je mimo jiné zřejmá jeho poloha ve vztahu k 
ochrannému pásmu vodního zdroje I. stupně stanoveného výrokem II bodem 1 písm. a). Uvedené 
přílohy jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 
b) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje činnosti, které nelze v tomto ochranném pásmu 

vodního zdroje II. stupně provádět: 
� Zakazuje se chemický posyp komunikace (včetně směsí inertního a chemického posypu). Na 

posyp lze použít pouze inertní materiál. 
 

c) Dle § 30 odst. 10 vodního zákona MÚ stanovuje technická opatření, která jsou v ochranném pásmu 
vodního zdroje II. stupně povinny provést osoby oprávněné vodu z tohoto vodních zdroje odebírat: 
� Z obou stran na vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně budou umístěny výstražné 

cedule o velikosti min. 30 x 50 cm s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“.  
� Při vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně bude z obou stran osazena cedule o 

velikosti min. 20 x 40 cm s nápisem: „Zákaz chemického posypu“. 
� Při výjezdu z ochranného pásma vodního zdroje II. stupně bude z obou stran osazena cedule o 

velikosti min. 20 x 40 cm s nápisem: „Konec zákazu chemického posypu“.  
� Umístění cedulí je patrné ze situace v příloze č. 6. Cedule budou zhotoveny tak, aby odolaly 

povětrnostním podmínkám a text na nich uvedený byl čitelný. Tato opatření budou v terénu 
realizována do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy a následně budou 
udržována v řádném stavu (čitelnost cedulí).  
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Nedílné součásti tohoto opatření obecné povahy: 

příloha č. 1 - záznam podrobného měření změn č. 612-6/2015 vyhotovený Lubošem Vosykou, Leština u 
Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé 

příloha č. 2 - situace v měřítku 1:1000  
příloha č. 3 - situace v měřítku 1:2000 
příloha č. 4 - záznam podrobného měření změn č. 611-6/2015 vyhotovený Lubošem Vosykou, Leština u 

Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé  
příloha č. 5 - situace v měřítku 1:500 
příloha č. 6 - situace lokality U vodojemu v měřítku 1:2000 
 
 

Odůvodnění 
 

MÚ obdržel dne 14. 10. 2016 žádost obce Sázavka, Sázavka 12, 582 44 Sázavka, IČO 00268186 o stanovení 
ochranných pásem vodních zdrojů podzemní vody v lokalitě Babí důl (studní - na poz. parc. č. 2712, 2681, 
2724, 2718, 2691, 2678 vše v k.ú. Sázavka) a v lokalitě U vodojemu (vrtané studny na poz. parc. č. 2617 
v k.ú. Sázavka). Uvedené zdroje slouží k zásobování obce Sázavka vodou. 
 
K žádosti byly doloženy tyto podklady: 

- technická dokumentace pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů „Vodní zdroje pro obec 
Sázavka“ zpracovaná v září 2016 (č. zak. 116/14) spol. ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 
592 31 Nové Město na Moravě - odborně způsobilým hydrogeologem RNDr. Ladislavem Pokorným 
a Mgr. Janou Lázničkovou (dále jen: „Odborný návrh“),  

- záznam podrobného měření změn č. 612-6/2015 vyhotovený Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 
107, 582 86 Leština u Světlé, 

- záznam podrobného měření změn č. 611-6/2015 vyhotovený Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 
107, 582 86 Leština u Světlé, 

- stanovisko správce povodí vydané dne 26. 1. 2015 pod zn. 153/2015-242-Gá (Povodí Vltavy, státní 
podnik – závod Dolní Vltava),  

- Vyjádření Lesů ČR, s.p., Správy toků – Oblast povodí Vltavy, č.j.: LCR954/006989/2014 ze dne  
6. 1. 2015, 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, zn.: KHSV/001180/2016/HB/HOK/Bez ze dne  
1. 2. 2016, 

- Povolení Okr. Ú. Havl. Brod ze dne 8. 11. 1996 č.j.: vod-1174/96-Z k užívání stavby studní a 
vodovodu v lokalitě Babí důl, 

- Rozhodnutí MÚ ze dne 2. 1. 2006, č.j.: ŽP/15396/05/2742/Vod-Be o povolení (změny) k nakládání 
s vodami v lokalitě Babí důl, 

- Rozhodnutí MÚ ze dne 11. 9. 2015, č.j.: MSNS/15172/2015/OŽP-4 o povolení vrtu a nakládání 
s vodami v lokalitě U vodojemu. 

 
OPVZ a ochranné podmínky jsou stanoveny tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana vydatnosti, 
jakosti a zdravotní nezávadnosti výše popsaných zdrojů podzemní vody, ale zároveň aby omezení stávajícího 
využití pozemků v OPVZ bylo v podstatě nulové a bylo možno jej dále využívat „současným“ způsobem. 
Ochranné podmínky jednoznačně stanovují činnosti, které je a není možno (s ohledem na účel OPVZ – 
ochrana zdrojů podzemní vody) provádět. MÚ takto nastavenými podmínkami neznemožnil současné využití 
pozemků a staveb, ale definoval takové činnosti, které se v současné době v OPVZ neprovádí, ale jejich 
případná realizace v budoucnu by mohla poškozovat nebo ohrožovat vydatnost, jakost a zdravotní 
nezávadnost vodních zdrojů, proto je zakázal. 
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Jelikož se jedná o zdroje podzemní vody pro obyvatele obce Sázavka, vydal MÚ toto opatření obecné 
povahy, kterým vyhověl požadavku obce Sázavka na zlepšení ochrany vodních zdrojů podzemní vody.  
MÚ při stanovení OPVZ (rozsahu a ochranných podmínek) vycházel zejména z odborného návrhu a ze 
zkušenosti ze své úřední činnosti při stanovování OPVZ v jiných částech svého správního obvodu. OPVZ I 
zde stanovená mají menší velikost, než stanovuje § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona, protože dle 
odborného návrhu je menší velikost dostatečná. Proto MÚ využil možnosti § 30 odst. 4 vodního zákona a 
velikost OPVZ I stanovil v menším rozsahu, než požaduje zákon. 
 
Návrh tohoto opatření obecné povahy byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce MÚ od 3. 3. 2017 do 20. 3. 
2017 a obdobně na OÚ Sázavka (od 6. 3. 2017). Dále byl zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. K návrhu tohoto opatření obecné povahy neobdržel MÚ žádné námitky ani připomínky. 
  
 

Poučení 
 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Dle § 173 odst. 1 správního řádu 
nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
vlastní rukou 
Mgr. Ji ří Semerád 
vedoucí odboru ŽP 
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