MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/2409/2021/SML
čj.: MUHO/13793/2021
vyřizuje: Ing. Lucie Šmídová
datum: 28.6.2021
tel: 311545316
e-mail: stavba7@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Obec Březová, IČO 233153
Březová 23, 267 51 Zdice,
v z. FIALA PROJEKTY s.r.o.
IČO 28997450, Lečkova 1521/15
149 00 Praha 4 – Chodov

Veřejná vyhláška
Návrh změny opatření obecné povahy
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 (vodní zákon) a jako místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (správní řád), v souladu s § 30 odst. 9 vodního zákona,
ruší
ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje BŘ-2 na pozemku p. č. 503/7 v k. ú. Březová
u Hořovic v celém rozsahu dle katastrální situace, která je přílohou této písemnosti.
Ochranné pásmo I. stupně uvedeného vodního zdroje zůstane zachováno beze změn (tvar
pravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 15x15 m s vrtem uprostřed, výměra 225 m2) na pozemku
p. č. 503/7 v k. ú. Březová u Hořovic. Ochranné pásmo II. stupně zaujímá plochu pozemku p. č.
503/7 o výměře 7542 m2 dle přiložené katastrální situace.
Určení polohy vodního zdroje BŘ-2 orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X = 1058385.37, Y = 783399.64.
Ochranná pásma vodního zdroje BŘ-2 byla stanovena opatřením obecné povahy č. j.
MUHO/674/2015 dne 21.1.2015 vydaným MěÚ Hořovice, odborem výstavby a životního
prostředí. Podmínky uvedeného OOP zůstávají v platnosti a nemění se.

Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 17.5.2021 žádost
právnické osoby Obec Březová, IČO 233153, sídlo Březová 23, 267 51 Zdice; v zastoupení
FIALA PROJEKTY s.r.o., IČO 28997450, sídlo Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov,
o zrušení ochranného pásma vodního zdroje BŘ-2 na pozemku p. č. 503/7 v k. ú. Březová
u Hořovic. Ochranná pásma vodního zdroje BŘ-2 byla stanovena opatřením obecné povahy
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č. j. MUHO/674/2015 dne 21.1.2015 vydaným MěÚ Hořovice, odborem výstavby a životního
prostředí. Stavba vrtané studny BŘ-2 na pozemku p. č. 503/7 v k. ú. Březová u Hořovic byla
povolena rozhodnutím odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice dne 12.1.2015
pod č. j. MUHO/318/2015, nabytí právní moci dne 17.2.2015. Stejným rozhodnutím bylo
povoleno nakládání s vodami – odběr podzemních vod za účelem zásobování obce Březová
pitnou vodou. Vzhledem k nevyhovující kvalitě podzemních vod ve vrtu BŘ-2 nebude tento vrt
využíván k odběru vody pro zásobování obce pitnou vodou, ale bude sloužit jako zdroj užitkové
vody pro provoz budoucí ČOV. Pro tento účel využití vrtu BŘ-2 není nezbytné stanovení
ochranného pásma vodního zdroje. Stávající ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje BŘ-2 se
tak stává nadbytečným a limitujícím pro další využití pozemku p. č. 503/7 v k. ú. Březová
u Hořovic (v prostoru tohoto pozemku je plánována trasa kanalizační stoky). Navrhovatel proto
požádal o zrušení uvedeného ochranného pásma.
Vodoprávní úřad projednal návrh v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
u MěÚ Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí, písemné připomínky. MěÚ Hořovice,
vodoprávní úřad, je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné námitky k MěÚ Hořovice,
odboru výstavby a životního prostředí, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu
nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Upozornění:
Městský úřad Hořovice a Obecní úřad Březová v souladu s § 172 odst.1 správního řádu vyvěsí
tuto vyhlášku po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a potvrzenou obratem zašlou zpět
na Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí.

Ing. Lucie Šmídová
samostatný odborný referent

Doručí se ke zveřejnění:
-Městský úřad Hořovice, odbor organizační
-Obecní úřad Březová
Doručí se datovou schránkou:
-Obec Březová; v z. FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov
Příloha: dle textu
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Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Hořovice
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Březová
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

