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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a §115a vodního 

zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ve věci změny ochranného pásma vodních zdrojů 

„Bernartice povrchové a podzemní zdroje“, které byly stanoveny rozhodnutím Okresního 

národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství  pod č. j. : 

Voda 3033/R-77/86-Sa-233, ze dne 30. 4. 1986. Návrh podala dne 14. 12. 2020 Obec Bernartice, 

IČO: 003 02 325, Bernartice č.p. 60, 790 57  Bernartice (dále jen navrhovatel) 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Zrušení ochranného pásma studny nacházející se na pozemku parc. č. 515 v katastrálním území 

Bernartice u Javorníka, stanoveného rozhodnutím Okresního národního výboru 

v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství  pod č. j. : Voda 3033/R-

77/86-Sa-233, ze dne 30. 4. 1986. 

Původní znění o stanovení ochranného pásma studny je na první straně, bod 3. Závodný Bernartice - 

010/3 - Teletník v rozhodnutí Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství  pod č. j. : Voda 3033/R-77/86-Sa-233, ze dne 30. 4. 1986, které se týká 

stanovení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc. č. 515 v katastrálním území 

Bernartice u Javorníka a to k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje 

určeného pro napájení dobytka, toto ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru nepravidelného čtverce a jeho 

hranice jsou zakresleny do katastrální mapy. 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 25 a § 172 až § 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 30 

vodního zákona a na základě návrhu navrhovatele  

mění 
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rozhodnutí Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství  pod č. j. : Voda 3033/R-77/86-Sa-233, ze dne 30. 4. 1986 takto:  

 

vyjímá ochranné pásmo vodního zdroje na pozemku parc. č. 515 v katastrálním území 

Bernartice u Javorníka, který je zobrazena v grafické příloze. 

 

Odůvodnění   

Dne 14. 12. 2020 požádal navrhovatel, Obec Bernartice, IČO: 003 02 325, Bernartice č. p. 60, 790 57  

Bernartice o změnu ochranného pásma vodních zdrojů v obci Bernartice pod názvem „Bernartice 

povrchové a podzemní zdroje“ které byly stanoveny rozhodnutím Okresního národního výboru 

v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství  pod č. j. : Voda 3033/R-77/86-Sa-

233, ze dne 30. 4. 1986 a to v takovém rozsahu, že bude z ochranných pásem vodních zdrojů „Bernartice 

povrchové a podzemní zdroje“ vyjmuta ochrana vodního zdroje na pozemcích st. p. 68/2, parc. č. 515, 

511/1 v katastrálním území Bernartice u Javorníka. Studna i její zdroj vody byl poškozen během povodní 

v roce 2009 a nyní se nevyužívá. 

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy 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. 

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu vlatníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 

souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné 

osoby, jejicž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, 

který opatření obecné povahy vydává.  

Vodoprávní úřad vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby 

k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky a to do 30 dnů ode dne doručení návrhu 

opatření obecné povahy. 

 

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 

správního řádu, současně vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje 

projednávání podkladů pro zrušení ochranného pásma vodního zdroje na parc. č. 515 v k. ú. Bernartice 

u Javorníka veřejnou vyhláškou.  

 

Vodoprávní úřad žádá Město Jeseník a Obec Bernartice o vyvěšení „Návrhu opatření obecné povahy“ 

po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání  

písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na Městský úřad 

Jeseník, odbor životního prostředí. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 

dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Podklady k návrhu jsou k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod.  

 

                                 

    „otisk úředního razítka“ 

 

                                                                                                          Ing. Adriana Zajacová 

                                                                                                            referentka odboru ŽP 
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Obdrží: 
1. Obec Bernartice, IDDS: jigbmbu 

2. Město Jeseník, IDDS: vhwbwm9 

3. Domo 1x 

 

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů. 

 

     

 

Vyvěšeno dne:………………….   Sejmuto dne:…………………………………… 

     

Razítko a podpis oprávněné osoby:  


		2021-06-07T15:27:26+0200
	Ing. Adriana Zajacová
	Opatření obecné povahy




