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Navrhovatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1

USNESENÍ
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, 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 jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu,
který dne 14.10.2019 podalo Vodohospodářské sdružení Turnov, IČO 49295934, Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov 1, které zastupuje FINGEO s.r.o., IČO 04678982, Litomyšlská 1622, 565 01
Choceň 1, zveřejnil písemností č.j.: ŽP/1321/20 ze dne 08.04.2020 návrh opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma vodního zdroje Příkrý
- vodního zdroje podzemní vody – vrtů P-2, P-4 a P-6
- vodního zdroje povrchové vody – vodního toku Vošmenda
v katastrálních územích Příkrý, Bozkov, Jesenný, Roztoky u Semil a Helkovice.
Zároveň se zveřejněním návrhu vyzval vodoprávní úřad dotčené osoby, aby uplatnily písemné
připomínky a odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Na základě požadavku některých vlastníků nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být stanovením ochranného pásma přímo dotčeny, vodoprávní úřad
s ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky v období od 12.03.2020 do 17.05.2020, podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 172 odst.
1 správního řádu
prodlužuje lhůtu
pro uplatnění písemných připomínek a odůvodněných námitek
proti návrhu opatření obecné povahy, kterým má být stanoveno ochranného pásmo vodního zdroje Příkrý,
do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení.
Zmeškání úkonu nelze prominout. Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v
kanceláři Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202
(v úřední dny: pondělí 8:00 - 11:00 hod.; středa 13:00 – 16:00 hod.; v jiné dny: po dohodě). Nechá - li se
některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc.
Odůvodnění:
Dne 14.10.2019 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Příkrý –
vodního zdroje podzemní vody (vrtů P-2, P-4 a P-6) a vodního zdroje povrchové vody (vodního toku
Vošmenda). Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve
věci samé.
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Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího veřejný vodovod města Semily,
který je propojený s vodovodními rozvody obcí Benešov u Semil a Chuchelna. Zdrojem podzemních vod
jsou vrty P-2, P-4 a P-6 o hloubce 80,0 m na pozemcích parc.č. 291/2, 280/1 a 284/1 v katastrálním území
Příkrý, vybudované v roce 2018. Zdrojem povrchových vod je vodní tok Vošmenda.
Písemností č.j.: ŽP/1321/20 ze dne 08.04.2020 vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy
(dále jen „OOP“) „Stanovení ochranného pásma vodního zdroje Příkrý“ – vodního zdroje podzemní vody
– vrtů P-2, P-4 a P-6 a vodního zdroje povrchové vody – vodního toku Vošmenda v katastrálních územích
Příkrý, Bozkov, Jesenný, Roztoky u Semil a Helkovice (chybou v psaní bylo uvedeno i další katastrální
území Vysoké nad Jizerou, které však není návrhem OOP dotčeno).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke
správnímu orgánu písemné odůvodněné námitky. Proto vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro uplatnění
písemných připomínek a odůvodněných námitek do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP.
Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdržel řadu námitek, přičemž některé dotčené osoby požadovaly
prodloužení lhůty pro seznámení se s návrhem OOP a pro uplatnění připomínek a námitek, a to z důvodu
omezení souvisejících s vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky v období od 12.03.2020 do 17.05.2020.
Vodoprávní úřad tomuto požadavku vyhověl a lhůtu pro uplatnění připomínek a námitek prodloužil o
dalších 30 dní ode dne zveřejnění tohoto usnesení.
Poučení účastníků:
Správní orgán je povinen se uplatněnými připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách,
které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy.

Ing. Jana Vrabcová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Navrhovatel (do vlastních rukou):
FINGEO s.r.o., IDDS: j2rfgcd
sídlo: Litomyšlská č.p. 1622, 565 01 Choceň 1
zastoupení pro: Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1
Účastníci řízení, dle § 115 odst. 4 vodního zákona (do vlastních rukou):
Obec Příkrý, IDDS: ktian9a
sídlo: Příkrý č.p. 70, 513 01 Semily
Obec Bozkov, IDDS: bz9an9g
sídlo: Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov
Obec Roztoky u Semil, IDDS: vktan97
sídlo: Roztoky u Semil č.p. 99, 513 01 Semily
Obec Jesenný, IDDS: 44xbxnp
sídlo: Jesenný č.p. 13, 512 12 Jesenný
Město Vysoké nad Jizerou, IDDS: tcebaf5
sídlo: Náměstí Dr. Karla Kramáře č.p. 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Ostatní účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou
vyhláškou)
Dotčené správní úřady – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní:
Obecní úřad Příkrý, IDDS: ktian9a
sídlo: Příkrý č.p. 70, 513 01 Semily
Obecní úřad Bozkov, IDDS: bz9an9g
sídlo: Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov
Obecní úřad Roztoky u Semil, IDDS: vktan97
sídlo: Roztoky u Semil č.p. 99, 513 01 Semily
Obecní úřad Jesenný, IDDS: 44xbxnp
sídlo: Jesenný č.p. 13, 512 12 Jesenný
Městský úřad Vysoké nad Jizerou, IDDS: tcebaf5
sídlo: Náměstí Dr. Karla Kramáře č.p. 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Ostatní dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad – odd. územního plánování, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Ostatní:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

