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Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/23581/2021/Sm.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.
STANOVENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ
Obec Zavidov, IČO 00244619, Zavidov č.p. 110, 270 35 Zavidov, kterou zastupuje Drahoňovský
Radmil, RNDr., IČO 45816859, Vojanova č.p. 1571, 269 01 Rakovník (dále jen navrhovatel), podal dne
17.5.2021 návrh na stanovení ochranného pásma vodních zdrojů podzemních vod určených pro
zásobování obce Zavidov pitnou vodou, na pozemku parc. č. 835, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 863/5,
863/6, 863/7, 863/8, 863/9, 953 v katastrálním území Petrovice u Rakovníka, st. p. 247, parc. č. 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1495,
1496/1, 1496/2, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1556, 1562 v katastrálním
území Zavidov.
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní
úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s
ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu zveřejňuje návrh opatření obecné povahy na stanovení
ochranného pásma „vodních zdrojů podzemních vod určených pro zásobování obce Zavidov pitnou
vodou“.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a vlastníci
nemovitostí, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohou být
opatřením obecné povahy dotčeny (vlastníci nemovitostí zasahující do ochranného pásma), mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky do
30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v kanceláři Městského úřadu Rakovník,
odboru životního prostředí, Na Sekyře 166/II, kancelář 209 (úřední dny Po, St 8:00 - 17.00 a Pa 8:00 12:00). Nechá-li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc.

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba
Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 30
dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový
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přístup na www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obecního úřadu Zavidov a obecního úřadu
Petrovice a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obecní úřady vrátí kopii
veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského
úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne 23. 6. 2022

dne……………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z elektronické úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne 23. 6. 2022

dne……………………….

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu

dne……………………….

dne……………………….

Razítko, podpis obecního úřadu
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Drahoňovský Radmil, RNDr., Vojanova č.p. 1571, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
zastoupení pro: Obec Zavidov, Zavidov č.p. 110, 270 35 Zavidov
Městský úřad Rakovník, odbor výstavby
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 30 DNÍ:
Městský úřad Rakovník
Obecní úřad Petrovice
Obecní úřad Zavidov
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:
Dotčené osoby:
Beneš Zdeněk, č.p. 5, 270 36 Senec,
Bretšnajdr Vladislav, č.p. 13, 270 35 Zavidov,
Bretšnajdrová Marcela, č.p. 13, 270 35 Zavidov,
Conicov Šárka, č.p. 65, 270 35 Krakov,
Chytrá Štěpánka, Počernická 630/87, Malešice, 108 00 Praha,
Ing. Lippert Luboš, č.p. 93, 270 41 Slabce,
Ing. Pavelka Pavel, Sídliště Míru 776, 441 01 Podbořany,
Ing. Kadlec Josef, Jizerská 2938/51, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
MUDr. Trnková Barbara, Na Kodymce 1437/11, Dejvice, 160 00 Praha,
Nachtigal Radek, č.p. 55, 270 35 Zavidov,
Novák Pavel, č.p. 4, 273 73 Vraný,
Obec Petrovice, č.p. 14, 270 35 Petrovice,
Obec Zavidov, č.p. 110, 270 35 Zavidov,
Pavelková Nora, Sídliště Míru 776, 441 01 Podbořany,
Plincnerová Jana, č.p. 126, 270 35 Zavidov,
Šmíd František, č.p. 50, 270 35 Zavidov,
Štillerová Věra, č.p. 127, 270 35 Zavidov,
Šmíd František, č.p. 50, 270 35 Zavidov,
Turek Jaroslav, Spalova 2258, Rakovník II, 269 01 Rakovník
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Text návrhu opatření obecné povahy:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ
Výroková část:
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní
úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 171 až 174
správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 17.5.2021
podala Obec Zavidov, IČO 00244619, Zavidov č.p. 110, 270 35 Zavidov, kterou zastupuje
Drahoňovský Radmil, RNDr., IČO 45816859, Vojanova č.p. 1571, 269 01 Rakovník (dále jen
"navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 30 vodního zákona
stanovuje ochranné pásmo

VODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD URČENÝCH PRO ZÁSOBOVÁNÍ OBCE ZAVIDOV
PITNOU VODOU (dále jen "ochranné pásmo"), na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Vodní útvar podzemních vod

Středočeský
Petrovice, Zavidov
719927, 791245
Petrovice u Rakovníka, Zavidov
62300 – Krystalinikum, proterozoikum a
paleozoikum v povodí Berounky
Hydrogeologický rajon
6230 – Krystalinikum, proterozoikum a
paleozoikum v povodí Berounky
na pozemku parc. č. 835, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4,
863/5, 863/6, 863/7, 863/8, 863/9, 953 v
katastrálním území Petrovice u Rakovníka, st. p.
247, parc. č. 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1508, 1556,
1507, 1562 v katastrálním území Zavidov
Umístění vrtů (jímacích objektů) na parcelních pozemcích
Vrt Z-1
Pozemek parc. č. 835 v k.ú. Petrovice u Rakovníka
Číslo hydrologického pořadí
1-11-03-0060-0-00
Přímé určení polohy
X=1038873, Y=798899
Vrt Z-2
Pozemek parc. č. 835 v k.ú. Petrovice u Rakovníka
Číslo hydrologického pořadí
1-11-02-1120-0-00
Přímé určení polohy
X=1038906, Y=798881
Vrt Z-3
Pozemek parc. č. 1350 v k.ú. Zavidov
Číslo hydrologického pořadí
1-11-02-1120-0-00
Přímé určení polohy
X=1039119, Y=798214
Vrt Z-4
Pozemek parc. č. 1349 v k.ú. Zavidov
Číslo hydrologického pořadí
1-11-02-1120-0-00
Přímé určení polohy
X=1039151, Y=799301
v tomto rozsahu:
Ochranné pásmo 1. stupně
K ochraně před přímým ohrožením zdrojů podzemní vody se stanovuje jednotně u zdrojů Z-l, Z-2, Z-3,
Z-4 ochranné pásmo 1. stupně následujícím způsobem:
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Vrt Z-l
Obdélník 20x18 m na části pozemku p. č. 835 k. ú. Petrovice u Rakovníka, druh pozemku lesní pozemek,
plocha ochranného pásma I. stupně cca 360 m2, JZ strana vytyčeného OP I. stupně běží po hranici
pozemku p. č. 953 k. ú. Petrovice, druh pozemku ostatní komunikace/ostatní plocha.
Zmenšením OP I. stupně u zdroje Z-1 (z 400 m2 na cca 360 m2) je z důvodu dlouhodobě existující
účelové komunikace na pozemku p. č. 953, která jako jediná zajišťuje přístup k polním a lesním
pozemkům v předmětném území. Menší velikostí OP I. stupně nedojde k ohrožení ani snížení kvality
odebírané podzemní vody z předmětného zdroje, což je mimo jiné potvrzeno souvislým využíváním
zdroje Z-1 od roku 1991. Vrt Z-1 je situován v SZ části pozemku č. parc. 835 k. ú. Petrovice o celkové
ploše 341751 m2, který je celý zalesněn.
Vrt Z-2
Obdélník 20x17 m na části pozemku p. č. 835 k. ú. Petrovice u Rakovníka, druh pozemku lesní pozemek,
plocha ochranného pásma I. stupně cca 340 m2, JZ strana vytyčeného OP I. stupně běží podél hranice
pozemku p. č. 953 k. ú. Petrovice, druh pozemku ostatní komunikace/ostatní plocha.
Zmenšením OP I. stupně u zdroje Z-2 (z 400 m2 na cca 340 m2) je z důvodu dlouhodobě existující
účelové komunikace na pozemku p. č. 953, která jako jediná zajišťuje přístup k polním lesním
pozemkům v předmětném území. Menší velikostí OP I. stupně nedojde k ohrožení ani snížení kvality
odebírané podzemní vody z předmětného zdroje, což je mimo jiné potvrzeno souvislým využíváním
zdroje Z-2 od roku 1991. Vrt Z-2 je situován v Z části pozemku č. parc. 835 k. ú. Petrovice u Rakovníka
o celkové ploše 341751 m2, který je celý zalesněn.
Vrt Z-3
Lichoběžník o ploše 370 m2 v celé ploše pozemku p. č. 1350 k. ú. Zavidov, druh pozemku trvalý travní
porost.
Vrt Z-4
Kosočtverec o ploše 248 m2 v celé ploše pozemku p. č. 1349 k. ú. Zavidov, způsob využití jiná plocha,
druh pozemku ostatní plocha.
Vyznačení pásma v terénu
OPVZ 1. stupně budou opatřena tabulkami s nápisem:
Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje
Nepovolaným vstup zakázán
/ název majitele /
Ochranné pásmo 2. stupně
K ochraně vydatnosti, jakosti podzemních vod a zdravotní nezávadnosti (ochraně před mikrobiálním
znečištěním a únikem látek škodlivých vodám) zdrojů podzemních vod Z-l až Z-4 se stanovuje ochranné
pásmo 2. stupně. To vykrývá oblast tvorby podzemní vody vsakem atmosférických srážek v dílčí horní
části povodí Šípského potoka a z části i Petrovického potoka a leží v katastrálním území obcí Zavidov a
Petrovice u Rakovníka.
Ochranné pásmo 2. Stupně je stanoveno na pozemcích parc. č. 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6,
863/7, 863/8, 863/9, v katastrálním území Petrovice u Rakovníka, st. p. 247, parc. č. 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1562 v katastrálním území Zavidov.
Ochranné pásmo 2. Stupně je stanoveno na části pozemků: parc. č. 1556 (7449 m2) v katastrálním území
Zavidov, parc. č. 835 (167860 m2), 953 (2426 m2) v katastrálním území Petrovice u Rakovníka.
Hranice OPVZ 2. stupně jsou vedeny tak, aby v maximální míře využívaly průběh hranic porostů,
rozvodnic, parcelních pozemků v katastru, polních a lesních cest, což usnadní realizaci opatření.
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Průběh hranic OPVZ 2. stupně v terénu je zakreslen v mapě v příloze 3. Hranice OPVZ 2. Stupně se
vyznačí podle rozhodnutí vodoprávního úřadu o stanovení ochranných pásem na viditelných místech
tabulemi s nápisem:
Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje
Ochranné pásmo druhého stupně se v terénu označuje pouze v místech se zvýšeným nebezpečím
znečištění vodního zdroje a v místech křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi.
V ochranných pásmech 2. stupně se stanovují tyto požadavky a omezení:
Na území OPVZ 2. stupně nesmějí být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů, fekálií,
kalů a odpadních vod s obsahem radioaktivních látek.
Platí zde zákaz výstavby podzemních produktovodů a jakýchkoli souvisejících objektů, s výjimkou
objektů k úpravě, akumulaci a jímání vody.
Platí zde zákaz skladování ropných látek a ostatních závadných látek a nakládání s nimi kromě
nezbytného nakládání s těmito látkami v jednotlivých rodinných domech obce Zavidov.
Je zde zákaz odstraňovat odpady vyjma neznečištěných inertních materiálů a rostlinných pletiv. Tento
bioodpad je nutné před aplikací na půdu vhodným způsobem upravit.
Je zde zákaz vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro nově povolované stavby a zařízení.
V ochranném pásmu není dovoleno stanovat, tábořit, budovat sportoviště, parkovat, mýt a opravovat
motorová vozidla.
Důlní činnost, těžbu kamene, zemin a zemní práce většího rozsahu lze povolit jen za předpokladu
kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle vodního zákona.
Platí zde zákaz vrtných prací pro tepelná čerpadla, vrtů nebo hloubených studní k získání vodního zdroje.
Případný únik znečišťujících látek musí být neprodleně ohlášen provozovateli vodovodu.
Při hnojení zemědělských pozemků je nutno omezovat přísuny dusíku do půdy, aby nedocházelo ke
zvyšování obsahu dusíkatých sloučenin v podzemní vodě. Minerální ani organická hnojiva nesmí být
aplikována na promáčené, zamrzlé, nebo sněhem pokryté půdy.
Osevní postupy mají být navrženy tak, aby byl zachován minimální rostlinný kryt průběžně, zvláště
použitím ozimů a vhodných meziplodin.
Podle možnosti budou pozemky postupně zatravňovány od nejbližších ploch vrtů k okraji ochranného
pásma 2. stupně. K udržení travních porostů je možné používat omezené hnojení, vápnění, případně
draselná hnojiva. Je zakázáno aplikovat močůvku a kejdu prasat, skotu, a drůbeže, silážní šťávy, vyvážet
obsah žump, umísťování polních hnojišť, zřizovat zařízení pro skladování siláže.
Používaní postřiků a pesticidů bude prováděno podle aktualizovaného „Seznamu registrovaných
přípravků na ochranu rostlin", který vydává každoročně Státní rostlinolékařská správa. U použitých
přípravků musí být uvedeno, že se jedná o látky přípustné pro použití v ochranných pásmech vodních
zdrojů.
Příprava postřiků bude prováděna vně ochranného pásma 1. a 2. stupně na takových místech, kde nehrozí
nebezpečí znečištění povrchových a podzemních vod. Přípravky pro chemickou ochranu rostlin a
rozpustná průmyslová hnojiva nelze v ochranných pásmech vodních zdrojů volně skladovat.
Pozemky nebudou celoplošně odvodňovány, ani zavlažovány jinou, než nezávadnou vodou.
Každá činnost v ochranném pásmu 2. stupně musí být předem projednána se správcem ochranného
pásma.
Vyznačení ochranných pásem vodních zdrojů v katastrální mapě – viz příloha tohoto návrhu
opatření obecné povahy.
Odůvodnění:
Dne 17. 5. 2021 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Po posouzení
předložených podkladů a projednání s hydrogeologem, navrhovatelem a Ministerstvem životního
prostředí bylo dohodnuto, že z důvodu dlouhodobě existující účelové komunikace na pozemku p. č. 953,
která jako jediná zajišťuje přístup k polním lesním pozemkům v předmětném území, bude upraveno
ochranné pásmo 1. stupně vrtů Z1 a Z2. Opravené podklady byly vodoprávnímu úřadu doloženy dne
20. 6. 2022.
Z podkladů je patrno, že zmenšením OP I. stupně u zdroje Z-1 (z 400 m2 na cca 360 m2) z důvodu
dlouhodobě existující účelové komunikace na pozemku p. č. 953, která jako jediná zajišťuje přístup k
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polním a lesním pozemkům v předmětném území nedojde k ohrožení ani snížení kvality odebírané
podzemní vody z předmětného zdroje, což je mimo jiné potvrzeno souvislým využíváním zdroje Z-1 od
roku 1991. Vrt Z-1 je situován v SZ části pozemku č. parc. 835 k. ú. Petrovice o celkové ploše
341751 m2, který je celý zalesněn.
Zmenšením OP I. stupně u zdroje Z-2 (z 400 m2 na cca 340 m2) z důvodu dlouhodobě existující účelové
komunikace na pozemku p. č. 953, která jako jediná zajišťuje přístup k polním a lesním pozemkům v
předmětném území nedojde k ohrožení ani snížení kvality odebírané podzemní vody z předmětného
zdroje, což je mimo jiné potvrzeno souvislým využíváním zdroje Z-2 od roku 1991. Vrt Z-2 je situován v
Z části pozemku č. parc. 835 k. ú. Petrovice u Rakovníka o celkové ploše 341751 m2, který je celý
zalesněn.
Pro stanovení OP I. stupně u Vrtu Z-3 byl již předem vyčleněn pozemek p. č. 1350 k. ú. Zavidov, druh
pozemku trvalý travní porost.
Pro stanovení OP I. stupně u Vrtu Z-4 byl již předem vyčleněn pozemek p. č. 1349 k. ú. Zavidov, způsob
využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha.
K ochraně vydatnosti, jakosti podzemních vod a zdravotní nezávadnosti (ochraně před mikrobiálním
znečištěním a únikem látek škodlivých vodám) zdrojů podzemních vod Z-1 až Z-4 navrhujeme za účelné
stanovit ochranné pásmo II. stupně. To vykrývá oblast tvorby podzemní vody vsakem atmosférických
srážek v dílčí horní části povodí Šípského potoka a z části i Petrovického potoka a leží v katastrálním
území obcí Zavidov a Petrovice u Rakovníka. Hranice OPVZ II. stupně jsou vedeny tak, aby v maximální
míře využívaly průběh hranic porostů, rozvodnic, parcelních pozemků v katastru, polních a lesních cest,
což usnadní realizaci opatření.
Návrh opatření obecné povahy projednal vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu s
dotčeným orgánem, Městským úřadem Rakovník, odborem výstavby a investic, úřadem územního
plánování.
Z hydrogeologického hlediska jsou vodní zdroje situovány v hydrogeologickém rajonu 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky a ve vodním útvaru základní vrstvy
62300 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Podle listu hodnocení útvaru
podzemních vod VÚ 62300 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky je
kvantitativní stav dobrý, chemický stav je nevyhovující. Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod
BER_0660 Šípský potok od pramene po ústí do Javornice je chemický stav hodnocen jako dobrý a
ekologický stav je hodnocen jako střední stav.
Pro ochranná pásma vodních zdrojů byla navržena tato ochranná opatření:
v OPVZ I. stupně – plocha je zčásti kryta lesním porostem, zčásti travním porostem. Trvalý travní porost
bude udržován pravidelným kosením, přihnojovat lze karbohnojivy v dávce 10 q/ha a 1 x za dva roky
vápnit mletým vápencem v dávce 30 q/ha. Je zde zákaz manipulace s chem. látkami a ropnými látkami a
zákaz aplikace biocidních látek. Lesy v OPVZ I. stupně jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení.
v OPVZ II. stupně - zákaz skladování městských a průmyslových odpadů, fekálií, kalů a odpadních vod s
obsahem radioaktivních látek. Zákaz výstavby podzemních produktovodů a jakýchkoliv dalších objektů,
které nesouvisí s jímáním, úpravou a akumulací vody. Platí zde zákaz skladování ropných látek a
ostatních závadných látek a nakládání s nimi, kromě nezbytného nakládání s těmito látkami v
jednotlivých rodinných domech obce Zavidov. Je zde zákaz odstraňovat odpady vyjma neznečištěných
inertních materiálů a rostlinných pletiv. Tento bioodpad je nutno před aplikací na půdu upravit. Je zde
zákaz vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro nově povolované stavby a zařízení. Je zde zákaz
stanování, táboření, budování sportovišť, parkovat, mýt a opravovat motorová vozidla. Důlní činnost,
těžba kamene, zemin a zemní práce většího rozsahu podléhá vydání kladného hydrogeologického
posudku. Je zde zákaz vrtných prací pro tepelná čerpadla, vrtů nebo hloubení studní k získání vodního
zdroje. Při zemědělské činnosti omezit přísun dusíku do půdy, zákaz aplikace minerálních a organických
hnojiv na promáčenou a zmrzlou nebo sněhem pokrytou půdu. Podle možnosti budou pozemky postupně
zatravňovány od nejbližších ploch vrtů k okraji ochranného pásma II. stupně. K udržení travních porostů
je možné používat omezené hnojení, vápnění, případně draselná hnojiva. Je zakázáno aplikovat močůvku
a kejdu prasat, skotu, a drůbeže, silážní šťávy, vyvážet obsah žump, umísťování polních hnojišť, zřizovat
zařízení pro skladování siláže. Na ochranu rostlin používat pouze registrované přípravky, které lze použít
v OPVZ. Pozemky nebudou celoplošně odvodňovány, ani zavlažovány jinou, než nezávadnou vodou.
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Opatření obecné povahy není právním předpisem ani rozhodnutím, proto nemá stanovené účastníky
řízení. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s
nimi v jeho odůvodnění.
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, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření
obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy
některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její
prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní
odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí
se nelze odvolat ani podat rozklad.
V době vyvěšování návrhu opatření obecné povahy jsou předmětnými vlastníky (dotčené osoby): Beneš
Zdeněk, Ing. Lippert Luboš, Ing. Pavelka Pavel, MUDr. Trnková Barbara, Novák Pavel, Obec Petrovice,
Pavelková Nora, Plincnerová Jana, Šmíd František, Štillerová Věra, Bretšnajdr Vladislav, Bretšnajdrová
Marcela, Conicov Šárka, Chytrá Štěpánka, Ing. Kadlec Josef, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., Nachtigal Radek, Obec
Zavidov, Turek Jaroslav.
Návrh byl doložen:
- Závěrečná zpráva hydrogeologického posudku - Návrh pro stanovení ochranných pásem vodních
zdrojů podzemních vod určených pro zásobování obce Zavidov pitnou vodou, kterou zpracoval
RNDr. Radmil Drahoňovský, Geologicko Ekologické Služby, 269 01 Rakovník, Vojanova 1571,
RNDr. Zdeněk Pištora osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie č. 1319/2001; Ing. Jiří Drahoňovský,
osvědčení 52/2016 č. j. 28761/2016/OBÚ-05 o odborné způsobilosti vydané OBÚ k výkonu
regulované činnosti v souladu s ustanovením §6 odst. I zákona č. 61/1988 Sb., k zajištění bezpečného
a odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu
ustanovení §2 a §3 zákona č. 61/1988 Sb., RNDr. Radmil Drahoňovský Osvědčení o odborné
způsobilosti vydané OBÚ na projektanta č. j. 5014/96, vedoucího pracovníka 5015/96, oprávnění k
projektování a navrhování objektů a zařízení č. j. 4914/96 dle § 3 písm. a), b), h), i) zákona č. 61/1988
Sb. a oprávnění k hornické činnosti, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení č. j.
4915/96.
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
- Rozhodnutím č.j. MURA/20177/2021/PN-29 spis.zn. OZP01/15001/2021/PN dne 29.4.2021
Ochranné pásmo je navrženo k ochraně hlubinných vrtů Z-1, Z-2, Z-3 a Z-4, které slouží jako zdroj
podzemní vody pro vodovod obce Zavidov. Odběr podzemních vod z předmětných vrtů byl povolen
rozhodnutím Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí, ze dne 23.1.2018 pod spis. zn.
OZP01/57198/2017/Ku č.j. MURA/69712/2017 a rozhodnutím ze dne 21.12.2020 pod spis. zn.
OZP01/44741/2020/Ku, č.j. MURA/57648/2020.
Části pozemku p.č. 835 v k.ú. Petrovice u Rakovníka, bylo Městský úřadem Rakovník, odbor životního
prostředí rozhodnutím č.j. MURA/20177/2021/PN-29 spis.zn. OZP01/15001/2021/PN dne 29.4.2021
povoleno trvale omezen pozemku pro plnění funkcí lesa.
Vyhodnocení připomínek bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu
s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Rozhodnutí o námitkách bude doplněno dle případných
písemných odůvodněných námitek, které může, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu
podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

