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M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  T A N V A L D 
odbor stavební úřad a životní prostředí 

 Palackého 359, 468 41 Tanvald,  483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz 

 
Sp.zn.: MěÚT/16868/2014/SÚaŽP   
Č.j.: MěÚT/20348/2014/SÚaŽP 
Vyřizuje: Šťastná (pstastna@tanvald.cz)       
Telefon: 483 369 566                     V Tanvaldě dne 24. listopadu 2014 
 

 
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen 
„vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), a podle 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“), zveřejňuje v souladu s ust. § 172 
odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy ve věci  
 

výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu  
do ochranného pásma I. stupně U vodárenské nádrže Souš 

  a   
do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné 

dle § 30 odst. 7 vodního zákona, 
 

na základě žádosti ze dne 1. října 2014 navrhovatele: spol. Lesy České republiky, státní podnik, IČ 42196451, 
Přemyslova 1106, Hradec Králové, podané prostřednictvím spol. Lesy České republiky, státní podnik, Krajské 
ředitelství Liberec (dále jen „navrhovatel“). 

 
Navrhovatel žádá o výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně U vodárenské nádrže 

Souš a do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro zaměstnance lesní správy Jablonec nad 
Nisou a pověřené pracovníky společností, se kterými má žadatel na území lesní správy Jablonec nad Nisou 
uzavřenou smlouvu o provádění lesnických a jiných činností a dále pro zástupce uživatele honitby s platnou 
povolenkou k lovu.  
 
 
Výjimka bude stanovena za těchto podmínek: 
1. Výjimka je stanovena s omezenou platností do 31.12.2022. 
2. Zákazová opatření a ostatní opatření stanovená pro ochranné pásmo I. stupně U vodárenské nádrže Souš a 

Nad jezem na Bílé Desné jsou tímto opatřením obecné povahy, vyjma zákazu vstupu a vjezdu, nedotčena. 
3. Činnosti v ochranném pásmu I. stupně U vodárenské nádrže Souš a v ochranném pásmu I. stupně Nad jezem 

na Bílé Desné budou vykonávány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku ropných látek a ostatních látek, 
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Technologické náplně budou biologicky 
snadno odbouratelné.  

4. Plnění mechanismů pohonnými hmotami a jejich parkování v období mimo pracovní dobu bude prováděno 
vně ochranného pásma. 

5. Osoby oprávněné ke vstupu do ochranného pásma. I. stupně U vodárenské nádrže Souš a v ochranném 
pásmu I. stupně Nad jezem na Bílé Desné musí být prokazatelně seznámeny s existencí ochranného pásma, 
technickými opatřeními a činnostmi v něm zakázanými. Vykonávání pracovní činnosti nebo lovu bude 
omezena na dobu a v četnosti nezbytně nutné. 

6. Budou dodrženy podmínky dané ve stanovisku správce povodí Povodí Labe, státní podnik ze dne 21.6.2013, 
č.j. PVZ/13/16069/Pe/0: 
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a) Zástupci oprávněných společností budou dodržovat podmínky režimu, které jsou stanoveny 
rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 30.12.2011 pod č.j. KULK 42450/2011. 

b) Současně budou zástupci oprávněných společností dodržovat podmínky, které jsou součástí  podkladů 
žádosti (viz. dopis státního podniku Lesy České republiky ze dne 30.10.2012 pod spis.zn. 735.4, který 
byl adresován státnímu podniku Povodí Labe). 

c) V případě déletrvajících pracovních zásahů na lesních pozemcích území OP I. stupně bude nejméně 
s týdenním předstihem prokazatelným způsobem informováno dozorství vodního díla Souš o 
připravovaném vstupu a vjezdu. 

d) Pracovníci oprávněných společností budou prokazatelně poučeni o vodárenském významu území, ve 
kterém se budou pohybovat.  

7. Tímto opatřením obecné povahy se nahrazuje rozhodnutí vydané Městským úřadem Tanvald, odborem 
stavební úřad a životní prostředí ze dne 18. července 2013, č.j. MěÚT/12537/2013/SÚaŽP. 

 
 
Odůvodnění: 

Dne 1. října 2014 podala spol. Lesy České republiky, státní podnik, IČ 42196451, Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, prostřednictvím spol. Lesy České republiky, státní podnik, Krajské ředitelství Liberec žádost ve věci 
vydání výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně U vodárenské nádrže Souš a do 
ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro zaměstnance lesní správy Jablonec nad Nisou a 
pověřené pracovníky společností, se kterými má žadatel na území lesní správy Jablonec nad Nisou uzavřenou 
smlouvu o provádění lesnických a jiných činností a dále pro zástupce uživatele honitby s platnou povolenkou 
k lovu. 

Pro území ochranného pásma I. stupně U vodárenské nádrže Souš byla již výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu 
státnímu podniku Lesy České republiky stanovena rozhodnutím MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP, vodoprávním 
úřadem ze dne 18. července 2014 pod  č.j. MěÚT/12537/2013/SÚaŽP. Uvedené rozhodnutí bude nahrazeno 
tímto opatřením obecné povahy. 

 
Navrhovatel k žádosti doložil: 
- vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 23.9.2014. 
- mapa s vyznačením ochranného pásma. 
 

Dále měl vodoprávní úřad k dispozici spisový materiál ke stanovení ochranného pásma I. stupně U 
vodárenské nádrže Souš a ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné a rozhodnutí MěÚ Tanvald, 
odboru SÚ a ŽP, vodoprávního úřadu ze dne 18. července 2014, č.j. MěÚT/12537/2013/SÚaŽP o stanovení 
výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně U vodárenské nádrže Souš, včetně jeho 
spisového materiálu. 
 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit u správního orgánu (MěÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP, 
vodoprávní úřad) písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vyvěšení (zveřejnění) návrhu opatření obecné 
povahy. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a 
vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti 

nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu 
(MěÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP, vodoprávní úřad), ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vyvěšení (zveřejnění) návrhu 
opatření obecné povahy. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
Vypořádání připomínek: 
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.    

 
S podklady se lze seznámit v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu (návštěvní dny pondělí a středa 7.00 – 

11.30, 12.15 – 17.00 hod., mimo návštěvní dny lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout po předchozí dohodě se 
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shora uvedeným úředníkem vodoprávního úřadu). Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc. 
 
Poučení: 
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do 
opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

 
 
 
       Ing. Jindřich Kozlovský 
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 
 

                (otisk úředního razítka)  
 
 
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn na úředních deskách po dobu 15 dnů. 
 
 
 

 

Vyvěšeno dne:……………………………………..             Sejmuto dne:…………………………… 

 
Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Po sejmutí návrhu opatření obecné povahy žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí dokumentu a               
o vrácení na MěÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP 
 
Příloha: 
- mapa s vyznačením ochranného pásma 
 
Obdrží: 
1. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
3. Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 03 Liberec 
4. Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. pracoviště Jablonec n.N., Podhorská 62, 466 01 Jablonec n.N. 
5. Městský úřad Tanvald, odbor SÚ a ŽP, orgán státní správy lesů 
6. Městský úřad Tanvald (k vyvěšení na úřední desku) 
7. Městský úřad Desná (k vyvěšení na úřední desku) 
8. Obecní úřad Albrechtice v J.h. (k vyvěšení na úřední desku) 
9. Obecní úřad Kořenov (k vyvěšení na úřední desku) 
10. co 
 
ostatní 
veřejnou vyhláškou 
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