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Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 
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Veřejná vyhláška 

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem I. a II. stupně 

vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“ 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní 

úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písmena v) zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh 

právnické osoby:      Povodí Ohře, státní podnik 

                                  Bezručova 4219 

                                  430 03 Chomutov 

                                  IČO: 708 89 988                              

                                  (dále jen „navrhovatel“) 

 

I. stanovuje 

dle ust. § 30 odst. 1 a odst. 3 písm. d) vodního zákona  

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje  

„Studny Nové Mohelno“ 

 

v k. ú. Nové Mohelno, obec Stará Voda, kraj Karlovarský, HGR_ID 6112_Krystalinikum 

Slavkovského lesa 

 

Základní údaje o vodním zdroji 

Vodní zdroj představují dva jímací objekty - dvě mělké kopané studny:  

 
 

Dle rozdělovníku 
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1. studna St1 se nachází na p.p.č. 95/2 v k. ú. Nové Mohelno (X: 1 038 028,6;  

Y: 883 304,5)  

2. studna St2 se nachází na p.p.č. 95/4 v k. ú. Nové Mohelno (X: 1 038 073,0;  

Y: 883 279,9). 

 

Rozsah ochranného pásma I. stupně 

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje jako souvislé území se čtvercovým půdorysem,  

se vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od jednotlivých studní St1 a St2 a zahrnuje 

pozemkové parcely č. 95/2, 98/1, 98/2, 198/1, 198/2 (studna St1) a č. 95/2, 95/4, 203/2 (studna 

St2), vše v k. ú. Nové Mohelno. 

 

II.  stanovuje 

dle ust. § 30 odst. 1 a 5 vodního zákona  

ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje  

„Studny Nové Mohelno“ 

 

v k. ú. Nové Mohelno, obec Stará Voda, kraj Karlovarský, HGR_ID 6112_Krystalinikum 

Slavkovského lesa 

 

Rozsah ochranného pásma II. stupně 

Ochranné pásmo II. stupně se stanovuje vně ochranného pásma I. stupně jako souvislé území, 

ve směru VSV-ZJZ široké cca 300 m a ve směru SSZ-JJV dlouhé cca 600 m, a zahrnuje 

pozemkové parcely č. 38/4, 38/5, 52/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 

52/12, 52/13, 52/15, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 65/1, 65/2, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 93, 95/1, 

95/3, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 110, 114, 115, 124, 131, 134, 135, 136, 197, 200, 203/1, 

205, 206, 207, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 

245, 246, 247, 248, vše v k. ú. Nové Mohelno. 

 

Rozsah stanovení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“ je dán 

výše uvedeným výpisem dotčených parcelních čísel v k. ú. Nové Mohelno. Tento rozsah  

je dále graficky zobrazen v mapových podkladech, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření 

obecné povahy. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.  

 

III. zakazuje 

v souladu s ust. § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje 

„Studny Nové Mohelno“: 

- bez souhlasu navrhovatele provádět zásahy, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje 

mocnost krycích vrstev,  

- bez souhlasu navrhovatele budovat nové nebo prohlubovat stávající odvodňovací 

příkopy, 
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- skladovat a manipulovat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 

a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, 

- zřizovat polní hnojiště, silážní jámy, stohy slámy a jiná zařízení, ve kterých může 

docházet k tlení organické hmoty a následnému úniku dusíkatých látek. 

 

IV. omezuje 

v souladu s ust. § 30 odst. 10 vodního zákona v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje 

„Studny Nové Mohelno“: 

- v případě chovu dobytka zatížení pastevních areálů počtem kusů dobytka ve stádu 

maximální koncentrací 1 VDJ/ha, 

- aplikaci chemických prostředků v rámci zemědělské činnosti a k ochraně lesa – 

používat lze pouze prostředky uvedené v Seznamu povolených přípravků a dalších 

prostředků na ochranu rostlin (viz Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského).  

 

V.  ukládá navrhovateli povinnost 

v souladu s ust. § 30 odst. 10 vodního zákona 

- označit lomové body hranice ochranného pásma I. stupně sloupy s informativními 

tabulemi s následujícím textem: 

VODNÍ ZDROJ 

    Ochranné pásmo I. stupně 

    NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN 

 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 06.05.2015 návrh na stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Studny 

Nové Mohelno“, který v souladu s ust. § 30 odst. 6 vodního zákona podala  

pod zn. POH/17333/2016/101100 ze dne 02.05.2016 společnost Povodí Ohře, státní podnik, 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 708 89 988.  

Státnímu podniku Povodí Ohře, který má právo hospodařit s předmětnými vodními díly 

v majetku České republiky, bylo vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami – 

k odběru vody z předmětného vodního zdroje na základě rozhodnutí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 468/ZZ/ZP/SP/01  

ze dne 02.04.2002, ve znění pozdějších změn.  

K předloženému návrhu byl jako podklad pro stanovení ochranného pásma I. a II. stupně 

přiložen hydrogeologický posudek „Nové Mohelno – zdroj vody“, zpracovaný  

Ing. Janou Fulkovou, odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie, 

v červenci 2015. 
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Vlastní vodní zdroj představují dva jímací objekty - dvě kopané studny o hloubce cca 5,0 m: 

studna St1 (X: 1 038 028,6; Y: 883 304,5) a studna St2 (X: 1 038 073,0; Y: 883 279,9). Studny 

se nacházejí ve správním území obce Stará Voda (cca 10 km JZ od obce Stará Voda),  

v k. ú. Nové Mohelno, v blízkosti státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo (na území Spolkové republiky Německo se nachází sběrná studna). Vodní 

zdroj se v současné době nevyužívá. Studny byly vybudovány a jsou udržovány jako záložní 

zdroj vody pro město Waldsassen ve Spolkové republice Německo. 

V předmětné lokalitě neexistuje v současné době žádná zástavba. Nacházejí se zde především 

zemědělské pozemky, které jsou využívány pro sečení trávy a sklizeň sena, a v malé míře také 

lesní pozemky. Lesní a polní cesty, které se vyskytují v zájmové lokalitě, jsou využívány  

pro cykloturistiku a pěší turistiku, dále pro vozidla sloužící k dopravní obslužnosti  

při hospodaření v lese nebo zemědělské činnosti. 

Ochrana zdrojů povrchových nebo podzemních vod využívaných nebo využitelných 

pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou je v souladu s ust. § 30 odst. 1 

vodního zákona veřejným zájmem, k jehož naplnění platná legislativa umožňuje stanovit 

určité zákazy činností nebo staveb či další omezující podmínky v územích, z nichž 

je vodní zdroj dotován vodou, a která jsou tak potenciálním nebo i přímým rizikem  

pro další využitelnost tohoto vodního zdroje k hromadnému zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou.      

V souladu s výše uvedeným principem se dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona stanovují 

k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto zdrojů podzemních nebo 

povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

ochranná pásma.  

Ochranné pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího 

nebo odběrného zařízení, proto bylo v případě předmětného vodního zdroje stanoveno 

v souladu s ust. § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona a dle ust. § 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., 

kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných 

pásem vodních zdrojů, jako souvislé území se čtvercovým půdorysem, se vzdáleností hranice 

jeho vymezení 10 m od jednotlivých studní St1 a St2 a zahrnuje tak pozemkové parcely č. 95/2, 

98/1, 98/2, 198/1, 198/2 (studna St1) a č. 95/2, 95/4, 203/2 (studna St2), vše v k. ú. Nové 

Mohelno. 

Ochranné pásmo II. stupně bylo stanoveno v souladu s ust. § 30 odst. 5 vodního zákona a dle 

ust. § 4 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, vně ochranného pásma I. stupně jako 

souvislé území, ve směru VSV-ZJZ široké cca 300 m a ve směru SSZ-JJV dlouhé cca 600 m,  

přičemž zahrnuje pozemkové parcely č. 38/4, 38/5, 52/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 

52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/15, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 65/1, 65/2, 86, 87, 88, 89, 90, 

91/1, 91/2, 93, 95/1, 95/3, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 110, 114, 115, 124, 131, 134, 135, 136, 

197, 200, 203/1, 205, 206, 207, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 232, 239, 245, 246, 247, 248, vše v k. ú. Nové Mohelno. 

Hranice ochranného pásma I. stupně je zakreslena v mapovém podkladu (v měřítku 1:2 000), 

které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření obecné povahy. Hranice ochranného pásma II. stupně 

respektuje hranice jednotlivých parcel dle katastru nemovitostí a je graficky zobrazena 

v mapových podkladech, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto opatření obecné povahy. 

Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.  



                                                                                                                         Strana 5 (celkem 5) 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Na základě tohoto opatření obecné povahy jako listiny dle ust. § 7 zákona č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších změn, bude následně proveden 

zápis do katastru nemovitostí o vedení hranic ochranných pásem vodního zdroje „Studny Nové 

Mohelno“.  

     

 

Poučení účastníků 

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti tomuto stanovení ochranných pásem 

vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu 

opravný prostředek. 

Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech předmětného vodního 

zdroje náleží v souladu s ust. § 30 odst. 11 vodního zákona vlastníkům těchto pozemků  

a staveb náhrada, kterou je povinen na jejich žádost poskytnout vlastník této vodárenské 

nádrže.   

 

„otisk razítka“ 

 

Ing. Regina Martincová 
vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství 
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 –  Situace širších vztahů - hranice ochranného pásma II. stupně vodního zdroje „Studny 

Nové Mohelno“  

Příloha č. 2 – Situace vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“ včetně zobrazení hranic ochranného 

pásma I. a II. stupně v katastrální mapě 

 

 

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce: 

(úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí) 

 Krajsky úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

 Obecní úřad Stará Voda, Stará Voda 88, 353 01 Mariánské Lázně 

 
Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně 

po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém u výše uvedených úřadů. Veřejnou vyhláškou se opatření 

obecné povahy doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje 

za doručenou. Účinnosti nabývá toto opatření obecné povahy patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky. 
 

 

Vyvěšeno dne:                                                                     Sejmuto dne: 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 


