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M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  T A N V A L D 
odbor stavební ú řad a životní prost ředí 

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

 
Sp.zn.: MěÚT/16857/2014/SÚaŽP   
Č.j.:  MěÚT/00309/2015/SÚaŽP 
Vyřizuje: Šťastná (pstastna@tanvald.cz)       
Telefon: 483 369 566       V Tanvaldě dne 6. ledna 2015 
 
 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

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 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 vodárenské 

nádrže Souš a do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro turisty, cykloturisty a lyžaře 
pohybující se po lesních komunikacích, které jsou značeny jako turistické a cykloturistické značené trasy 
a trasy Jizerské magistrály.  
 
Výjimka bude stanovena za těchto podmínek: 
1. Výjimka je stanovena s omezenou platností do 31.12.2022. 
2. Vstup a vjezd do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš se dotýká těchto tras: 

Letní trasy: 
- turistická cesta (žluté značení), cyklotrasa 3020 Hřebenovka (LC Jezdecká) 
- lesní cesta Darrská (VN Souš – Jezdecká cesta) 
Zimní trasa: 
- LC Jezdecká  
- Jizerská magistrála v trase cesty LC Darrská. 

3. Vstup a vjezd do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné se dotýká těchto tras: 
Letní trasy: 
- turistická cesta (žluté značení): Mariánskohorské Boudy – Protržená přehrada a NS Protržená 

přehrada 
- cyklotrasa 3019 (LC Bílá Desná) 
- turistická cesta (zelené značení)  
Zimní trasa: 
Jizerská magistrála v trase cesty: LC Bílá Desná 
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4. Zákazová opatření a ostatní opatření stanovená pro ochranné pásmo I. stupně vodárenské nádrže Souš 
a Nad jezem na Bílé Desné jsou tímto opatřením obecné povahy, vyjma zákazu vstupu a vjezdu, 
nedotčena. 

 
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 vodárenské 
nádrže Souš a do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro turisty, cykloturisty a lyžaře 
pohybující se po lesních komunikacích, které jsou značeny jako turistické a cykloturistické značené trasy 
a trasy Jizerské magistrály.  

 
Navrhovatel k žádosti doložil: 
- stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik ze dne 23.9.2014, č.j. PVZ/14/25917/Re/0, 
- mapa s vyznačením ochranného pásma, 
- mapa s vyznačením letních turistických a cykloturistických cest, 
- mapa s vyznačením zimních lyžařských cest. 
 

Dále měl vodoprávní úřad k dispozici spisový materiál ke stanovení ochranného pásma I. stupně 
vodárenské nádrže Souš a ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné.  

Vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil v návaznosti na stanovisko Povodí Labe, státní podnik 
ze dne 23.9. 2014, č.j. PVZ/14/259187/Re/0, kdy shledal nesrovnalosti v rozsahu navrhovaných tras. 
Vodoprávní úřad navrhovaný záměr projednal s Povodím Labe, státní podnik, které následně své 
stanovisko doplnilo dne 17. 10. 2014, č.j. PVZ/14/29511/Zp/0. 

 
Vzhledem k tomu, že žádost o vydání výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma               

I. stupně obsahovala i cesty, které se nacházejí mimo ochranné pásmo I. stupně, stanovil vodoprávní úřad 
v opatření obecné povahy pouze ty cesty, které ochranným pásmem I. stupně procházejí.  
 

V souladu s ustanovením ů 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy 
s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úřední desky 
Městského úřadu Tanvald a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh 
opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů. 

 
S návrhem opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění písemných 
připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena 30 dnů ode 
dne vyvěšení (zveřejnění) návrhu opatření obecné povahy. 
 
Vypořádání připomínek: 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky.    

 
Při stanovení opatření obecné povahy ohledně vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně 

vodárenské nádrže Souš a do ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné vodoprávní úřad 
vycházel z předložených dokladů, z výsledku projednání s dotčenými orgány a z výsledku projednání 
zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy tak, jak je výše uvedeno. 
 
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)          
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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 
- mapa s vyznačením letních turistických a cykloturistických cest 
- mapa s vyznačením zimních lyžařských cest 
 
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 
 

 


		2015-01-08T08:23:10+0000
	Ing. Jindřich Kozlovský




