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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

   

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO  ZDROJE   

„Veřejný vodovod Krásné Údolí“ 

 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 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"), a místně příslušný správní orgán dle 
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“)  
v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 – 174 správního řádu, které bylo zahájeno  na 
základě žádosti ze dne 7.3.2017  od společnosti  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 
64, 360 07  Karlovy Vary a v souladu s ust. § 30 vodního zákona 
 

ruší ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj: 
 

Veřejný vodovod Krásné Údolí  
 
na parc. č. 293/11, 293/12, 293/13, 293/27, 293/28, 293/29, 293/30, 310/1, 310/3, 310/4, 1049/3, 
1049/4, 1049/5, 1110/1, 1110/6, 1233/18, 1233/20, 1233/21, 1233/41, 1233/42, 1233/43, 1233/53, 
1328/1, 1328/3, 2385, 2414/1 v katastrálním území Krásné Údolí. 
 
Stanovení ochranného pásma  pro   Veřejný vodovod Krásné Údolí bylo  vydáno bývalým Okresním 
národním výborem, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Karlovy Vary 
rozhodnutím ze dne 12.5.1983 pod čj. VLHZ/526/83-235. 
 
Zdroj je chráněn nízkým nadzemním objektem, který bude opatřen poklopem a uzamčen. Vyznačení 
OP VZ bude demontováno. Termín: 27.7.2017. 
 
Tímto opatřením obecné povahy se výše uvedená rozhodnutí ruší v celém rozsahu. 
 

Odůvodnění: 

Dne 23.3.2017 podal žadatel, kterým jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.,  Studentská 64, 
360 07  Karlovy Vary návrh na zrušení ochranných pásem. 



Spis.zn.. 3261/SÚ/17/Pl str. 2 

Důvodem návrhu bylo dlouhodobé nevyužívání zdroje pitné vody. Město Krásné Údolí bylo napojeno 
na skupinový vodovod, proto bylo požádáno o zrušení  ochranných  pásem. Dne 5.6.2017 zdejší 
vodoprávní úřad  v souladu s ust. § 172 odst.1 správního řádu oznámil   veřejnou vyhláškou návrh 
opatření obecné povahy  s tím, že dle  ust. § 172 odst. 4 správního řádu      mohou dotčené osoby 
podávat  písemné připomínky nebo  na ústním veřejném projednání  dne 29.6.2017 ústní připomínky. 
K později podaným připomínkám se nepřihlíží. Tohoto veřejného projednání se nikdo nezúčastnil. 
 
Poučení: 

Zrušení   ochranných  pásem  I. a II.  stupně  pro  vodní  zdroj   „ Veřejný  vodovod  Krásné   Údolí “ 
v katastrálním území Krásné Údolí, vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy  nelze dle ust. § 173  
odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
 
 

 

 

 
 

Ing. Ladislav  V r  b i c k ý  
vedoucí  Úřadu územního plánování a stavebního úřadu 

Magistrátu města Karlovy Vary 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení: obdrží do DS 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IDDS: kwtgxs4 
 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
Vodohospodářské sdružení, obcí západních Čech, IDDS: fjayisv 
Marta Bočková, Krásné Údolí č.p. 24, 364 01  Toužim 
Alena Račanská, IDDS: uhz89ui 
Alexandr Malhovz, Krásné Údolí č.p. 97, 364 01  Toužim 
Emilie Malhovzová, Krásné Údolí č.p. 97, 364 01  Toužim 
Město Krásné Údolí, IDDS: yynax3j – se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Ing. Lydie Přesličková, Krásné Údolí č.p. 125, 364 01  Toužim 
 
co:  
- vlastní  2x,  
- a/a 
- OVV-info. pult – 2x originál + žádost o vyvěšení 
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