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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

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, 

 
stanovená 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 Moravskoslezský 
Obec Karviná, Doubrava 
Katastrální území Staré Město u Karviné, Doubrava u Orlové 
Číslo hydrologického pořadí 2-03-03-067/1, 2-03-03-067/2 
Hydrogeologický rajón  2262 - Ostravská pánev - karvinská část. 
 
Rozsah ochranných pásem vodního zdroje Špluchov je znázorněn v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření. 
 
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. 
 
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. OVLHZ-
voda-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 
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provoz. Ukončení odběru podzemní vody z vodního zdroje Špluchov od roku 2005, vzhledem  
k postupné destrukci jímacího objektu, bylo plánováno na základě znaleckého posouzení jímacích 
objektů na prameništi Špluchov z července 1998, a je také součástí Plánu rozvoje vodovodů               
a kanalizací Moravskoslezského kraje. 
 
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. Platnost povolení 
k odběru podzemní vody pro prameniště Špluchov, vydané Městským úřadem Orlová, odborem 
životního prostředí dne 29.09.2005 pod OŽP-801198/231.2/10334-05/Kal byla stanovena                  
do 31.12.2010. Stavby vodních děl potřebné k odběru podzemních vod jsou v současné době již 
odstraněny a společnost OKD, a.s., která byla jejich vlastníkem, tento vodní zdroj nevyužívá ani nemá 
záměr v budoucnu využívat. 
 
Jak vyplývá z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, obec Karviná                 
a Doubrava má pitnou vodu zajištěnou dvěma větvemi Ostravského oblastního vodovodu, které 
umožňují dodávku pitné vody z velkokapacitních centrálních vodních zdrojů navzájem na sobě 
nezávislých. S využitím místních zdrojů podzemních vod se do budoucna neuvažuje, neboť 
z bilančního hlediska je jejich vydatnost vlivem důlní činnosti klesající.  
 
Vodoprávní úřad zohlednil všechny související skutečnosti a jelikož odpadl důvod ochrany vodního 
zdroje dle ustanovení § 30 vodního zákona, není nutné zachování stávajících ochranných pásem       
a ochranná pásma ruší. 
 
Podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), za použití ustanovení § 115a vodního zákona zveřejnil vodoprávní  úřad  dne 
27.11.2014 návrh opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek ze dne 
24.11.2014 pod č.j. MMK/168909/2014 veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města 
Karviné a Obecního úřadu v Doubravě po dobu 15 dnů. Dnem doručení návrhu opatření obecné 
povahy byl poslední den lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné, v tomto 
případě 12.12.2014. 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu byl každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, poučen o možnosti podat k Magistrátu města 
Karviné písemné připomínky a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu byli 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, poučeni o možnosti podat proti návrhu opatření obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, 
a o tom, že zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
K návrhu opatření obecné povahy ve stanovené lhůtě nikdo neuplatnil připomínky nebo námitky. 
 
Vodoprávní úřad na základě výše uvedených skutečností a po projednání návrhu opatření obecné 
povahy podle ustanovení § 172 správního řádu a ustanovení § 115a vodního zákona, zrušil ochranná 
pásma I. a II. stupně vodního zdroje Špluchov, stanovená 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. 
 
Poučení 
 
• V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
• Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat 

opravný prostředek. 
• Soulad spatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v souladu s ustanovením § 174 

odst. 2) v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let             
od účinnosti opatření. 

 
 



č.j. MMK/002965/2015 str. 3 

Příloha, která je nedílnou součástí 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.  
 
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: 


		2015-01-20T08:03:47+0100
	Ivana Mlynárová
	oprávněná úřední osoba




