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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
Veřejná vyhláška
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“), podle ustanovení § 30 odst. 9 vodního zákona za použití ustanovení Čl. II. odst. 2 zákona
č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů,
ruší ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Špluchov,
stanovené rozhodnutím Okresního národního výboru Karviná, Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství ze dne 02.08.1974 pod č.j. OVLHZ-voda-499/74-Pl.
Kraj
Obec
Katastrální území
Číslo hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajón

Moravskoslezský
Karviná, Doubrava
Staré Město u Karviné, Doubrava u Orlové
2-03-03-067/1, 2-03-03-067/2
2262 - Ostravská pánev - karvinská část.

Rozsah ochranných pásem vodního zdroje Špluchov je znázorněn v příloze, která je nedílnou
součástí tohoto opatření.
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
a ustanovení § 115a vodního zákona, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší
ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Špluchov a zároveň
vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.
Odůvodnění
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 10.11.2014 návrh
společnosti OKD, a.s., IČO 268 63 154, Stonavská 2179, 735 06 Karviná o zrušení ochranných
pásem I. a II. stupně tohoto vodního zdroje.
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Jedná se ochranná pásma I. a II. stupně stanovená rozhodnutím Okresního národního výboru
Karviná, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 02.08.1974 pod č.j. OVLHZvoda-499/74-Pl. Povolení k nakládání s vodami, k odběru podzemní vody pro prameniště Špluchov,
bylo vydáno rozhodnutím Městského úřadu Orlová, Odboru životního prostředí ze dne 29.09.2005
pod zn. OŽP-80198/231.2/10334-05/Kal, které dne 07.10.2005 nabylo právní moci a jehož platnost
byla omezena do 31.12.2010.
Vodní zdroj Špluchov, který byl postupně ovlivňován důlní činností společnosti OKD, a.s.,
neumožňoval další využívání podzemní vody, a z tohoto důvodu byl v roce 2008 ukončen jeho
provoz. Dne 12.01.2009 podala společnost OKD, a.s., Magistrátu města Karviné, ohlášení odstranění
staveb 8 studní a 5 hydrogeologických vrtů sloužících k odběru podzemní vody z vodního zdroje.
K odstranění staveb nastal souhlas mlčky dne 12.02.2009 pod spis. zn. MMK/007164/2009. Dne
12.01.2009 podala společnost OKD, a.s., Magistrátu města Karviné, ohlášení odstranění staveb dvou
čerpacích stanic a trafostanice sloužících k odběru podzemní vody z vodního zdroje. K odstranění
staveb nastal souhlas mlčky dne 12.02.2009 pod spis. zn. MMK/007811/2009.
Stavby vodních děl potřebné k odběru podzemních vod jsou v současné době již odstraněny
a společnost OKD, a.s., která byla jejich vlastníkem, nemá záměr v budoucnu tento vodní zdroj
využívat a proto dne 10.11.2014 požádala o zrušení ochranných pásem vodního zdroje.
Vodoprávní úřad zohlednil všechny související skutečnosti a jelikož odpadl důvod ochrany vodního
zdroje, není nutné zachování stávajících ochranných pásem.
Poučení
K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst. 4
správního řádu připomínky. Písemné připomínky je možno podat k Magistrátu města Karviné
a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Dnem doručení je poslední
den vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné. Podklady k návrhu o zrušení ochranného
pásma I. a II. stupně vodního zdroje Špluchov jsou uloženy na Magistrátu města Karviné, Odboru
stavebním a životního prostředí, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, kancelář č. 83.
Do podkladů lze nahlédnout v úřední dny pondělí a středa od 7,30 do 17,30 hodin a úterý a čtvrtek
(po předchozí domluvě) od 7,30 do 16,00 hodin.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán,
který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní
oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna
zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí
obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173
odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení
pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu opatření obecné povahy:
Mapa se zkreslením I. a II. stupně ochranných pásem vodního zdroje Špluchov

„otisk razítka“
Ivana Mlynárová
služební číslo 1826
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu, vyvěšeno minimálně po dobu
15 dnů na místě k tomu obvyklém na úřadech:
1. Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
2. Obecní úřad Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava, IDDS: n9hbens
Veřejnou vyhláškou se oznámení doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu
města Karviné, poslední den 15 denní lhůty jejího vyvěšení je dnem jejího doručení.
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Tato písemnost se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední
desce Magistrátu města Karviné. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné a zveřejněním
na elektronické desce Magistrátu města Karviné, se písemnost považuje za doručenou.
Na ostatních úředních deskách se oznámení veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

