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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Výroková část:
Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a
2 a § 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"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost vlastníka vodního
díla v řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci
zrušení ochranného pásma vodního zdroje v obcích Velenice a Činěves
na základě žádosti podané společností:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 02 Nymburk 2
ruší
ve smyslu ustanovení § 30 odst. 9 vodního zákona, ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů
Prameniště Velenice, která byla stanovena vyhlášením ochranných pásem vodních zdrojů vedené pod
č.j. VLHZ/447/89-Ba ze dne 20.2.1989 a č.j. ŽPaZ/3347/92-Pv ze dne 28.12.1992.
Dle ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 9 vodního zákona se ochranné pásma vyhlašují, mění a ruší opatřením
obecné povahy (§ 171 až § 174 zákona 500/2004 Sb. správní řád).
Odůvodnění:
Dne 7.6.2019 podal žadatel žádost o zrušení ochranných pásem u vodních zdrojů Velenice. Vodní zdroj
Velenice se od června 2009 nevyužívá. Obce Činěves a Velenice byly v červnu 2009 přepojeny na nový
výtlačný řad z Obce Vestec.
Na základě § 30 odst. 9 vodního zákona odpadl důvod ochrany vodního díla.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.
Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu. Opatření
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
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Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad, žádá obecní úřad Velenice a
obecní úřad Činěves o vyvěšení této věřené vyhlášky na svých úředních deskách po dobu 15 dnů. Po
uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět.
Přílohy vyhlášení ochranného pásma vedené pod VLHZ/447/89-Ba ze dne 20.2.1989 a ŽPaZ/3347/92-Pv
ze dne 28.12.1992.

otisk úředního razítka
Bc. Martina Náglová, DiS.
Samostatný referent - vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
datovou schránkou:
2. Obec Velenice, IDDS: n7nbwjf
3. Obec Činěves, IDDS: 8g6aw4t
4. Městský úřad Městec Králové, stavební úřad, IDDS: ckrbctw
5. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, IDDS: tqepb8z
na oznámení:
6. Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01
Poděbrady 1
7. Městský úřad Poděbrady, odbor výstavba a ÚP, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady I

