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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Projednání návrhu opatření obecné povahy: 

 

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje  

 

 

Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 

úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

stanoví podle ustanovení § 115a odst. (2) zákona o vodách 

 

termín projednání opatření obecné povahy – stanovení ochranného pásma vodního zdroje 

 

na 14. ledna 2015 

 

se schůzkou v 10,00 hod.  

v kanceláři č. 206 na odboru životního prostředí Městského úřadu Konice 

ulice Na Příhonech č. 405, Konice 

 
 
Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov, 798 55 Ludmírov č. 2 podalo dne 26. 11. 2014 

návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje – nově navrhované studny na pozemku 

p. č. 653/1 v k. ú. Kladky v obci Kladky. 

 

Studna bude součástí vodního zdroje – jímacího území Kladky – Bělá, který je součástí 

Vodovodu Kladky. 

Navržena je vrtaná studna hluboká 29 m. 

 

Navrženo je ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. 

Pásmo má tvar čtverce o straně 10 m. Studna je umístěna uprostřed čtverce. 

 

Návrh ochrany: 
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Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně bude oploceno. 

Do oploceného ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je povolen vstup pouze 

pracovníkům majitele a provozovatele vodního zdroje nebo jím pověřeným osobám, jejichž 

činnost souvisí s provozem vodního zdroje. 

V oblasti ochranného pásma I. stupně nelze zasahovat do pokryvných vrstev, ani je 

jakýmkoliv způsobem poškozovat. Není zde možno provozovat zemědělskou činnost, ani těžit 

zeminu či jiné suroviny. Pozemek ochranného pásma I. stupně bude zatravněn. Travní porost 

bude pravidelně sečen a odvážen. 

 
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 nebo na projednání ústní připomínky. 

 
 
 
 
 

    Ing. Martin Dostál 

                       odbor životního prostředí 

         Městský úřad Konice 

 

                                    Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na 

úředních deskách Obecního úřadu Kladky a Městského úřadu Konice. 

 

 

Obdrží: 

 
Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov, 798 55 Ludmírov č. 2 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov 

Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov  

Obec Kladky 

Obecní úřad Kladky – úřední deska 

Městský úřad Konice – úřední deska 

Městský úřad Konice – odbor výstavby 

Městský úřad Konice – odbor životního prostředí 
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Vyplní Obecní (Městský) úřad: 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………………………………. 

 

Sňato dne:……………………………………………… 

 

 

razítko, podpis 
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