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ZVEŘEJNĚNÍ 
NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 

VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ PRO VODNÍ ZDROJ S-3 A ZMĚNĚ OCHRANNÉHO 
PÁSMA VODNÍHO ZDROJE I. a II. STUPNĚ PRO VODNÍ ZDROJ S-2 V K.Ú. ŠVIHOV

 A VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 (dále jen „vodní zákon“), místně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu a 
s ust. § 30 odst. 10 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o zrušení a 
změně ochranného pásma vodního zdroje v k.ú. Švihov a vyzývá k podání připomínek 
nebo námitek.

S návrhem na změnu OPVZ se lze seznámit na úřední desce Městského úřadu Klatovy a na 
odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, náměstí Míru 62, Klatovy, 3. patro, č. 
dveří 26. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního 
řádu zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska 
MěÚ Klatovy).

Připomínky nebo námitky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno 
podat u Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 30 dnů 
ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Městského 
úřadu Klatovy.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejnění návrhu opatření obecné 
povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu 
písemné připomínky. V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci 
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.

Vlastní text zveřejňovaného opatření obecné povahy s odůvodněním:

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO 
ZDROJE I. STUPNĚ PRO VODNÍ ZDROJ S-3 A ZMĚNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 
VODNÍHO ZDROJE I. a II. STUPNĚ PRO VODNÍ ZDROJ S-2 V K.Ú. ŠVIHOV A VÝZVA K 
PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 (dále jen „vodní zákon“), místně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh vlastníka a provozovatele vodních 



2                                                                                ŽP/562/23/Ne

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

zdrojů S-1, S-2 a S-3, kterým je Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IČ: 
00256153 

Návrh ochranných pásem je zpracován pro stávající vodní zdroj S-2 vodovodu Švihov 
nacházející se na st.p.č. 669 v k.ú. Švihov u Klatov. Vodní zdroje značené jako S-1 (bez 
ochranného pásma) na p.p.č. 1733/2 a S-3 na p.p.č. 1759 (s ochranným pásmem I. stupně) 
v k.ú. Švihov u Klatov, budou zrušeny, s tím souvisí i změna rozsahu stávajících ochranných 
pásem vodních zdrojů v celém původním jímacím území.

A) RUŠÍ

podle ustanovení § 30 odst. 9 vodního zákona a ust. 171 správního řádu

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
vodního zdroje S-3 na p.p.č. 1759 v k.ú. Švihov

v kraji Plzeňském, městě Švihov, ČHP 1-10-03-0680-0-00, HGR 6222, č. útvaru podzemních 
vod 62223 – Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy, vodní útvar povrchových 
vod: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza, stanovené 
opatřením obecné povahy Městského úřadu Klatovy, odbor životního prostředí, ze dne 8. 10. 
2013 pod č.j.: ŽP/8099/13/Le, opatření nabylo právní moci 7. 11. 2013. Vodní zdroj se 
nachází na p.p.č. 1759 v k.ú. Švihov. 

Určení polohy místa vodního zdroje S-3 (orientačně souřadnice v JTSK): 1098385, 834037

B) MĚNÍ

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona a ust. 171 správního řádu,

ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně
vodního zdroje S-2 na st.p.č. 669 v k.ú. Švihov

v kraji Plzeňském, městě Švihov, ČHP 1-10-03-0680-0-00, HGR 6222, č. útvaru podzemních 
vod 62223 – Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy, vodní útvar povrchových 
vod: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza, stanovené 
opatřením obecné povahy Městského úřadu Klatovy, odbor životního prostředí, ze dne 8. 10. 
2013 pod č.j.: ŽP/8099/13/Le, opatření nabylo právní moci 7. 11. 2013 a to na pozemcích:

I. stupeň – st.p.č. 669 a 670 a p.p.č. 1733 v k.ú. Švihov
II. stupeň – p.p.č. 1735, 1736, 1733, 1737, 1738, 1739, 1740 v k.ú. Švihov

na tento rozsah:

ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně
(dále jen OPVZ) v k.ú. Švihov, ČHP 1-10-03-0680-0-00, HGR 6222, č. útvaru podzemních 
vod 62223 – Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy, vodní útvar povrchových 
vod: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza.

OPVZ I. stupně 
se nachází na st.p.č. 669 a 670, p.p.č. 1733/1 v k.ú. Švihov zakresleno v příloze č. 2 – 
podrobná situace v dokumentaci „Návrh revize ochranných pásem vodních zdrojů vodovodu 
– Švihov.
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OPVZ II. stupně
Se nachází na p.p.č. 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 v k.ú. Švihov zakresleno v příloze č. 2 – 
podrobná situace v dokumentaci „Návrh revize ochranných pásem vodních zdrojů vodovodu 
– Švihov.

Podle ustanovení § 30 odst. 8 a odst. 10 vodního zákona se stanovuje: 
OPVZ I. stupně 
1) oplocení celé hranice OPVZ I. stupně (nyní je oplocena jen část)
2) pozemky uvnitř OPVZ I. stupně udržovat sečí, odklízet organickou hmotu, případně 

likvidovat náletové dřeviny a keře.
3) Umístění tabule s textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. NEPOVOLANÝM 

VSTUP ZAKÁZÁN“ na viditelném místě
OPVZ I. stupně
1) pozemky uvnitř OPVZ II. stupně udržovat sečí, odklízet organickou hmotu, případně 
likvidovat náletové dřeviny a keře.

Platnost stanovení OPVZ I. a II. stupně se stanovuje na dobu neurčitou.

Určení polohy místa vodního zdroje S-2 (orientačně souřadnice v JTSK): 1098469, 834192

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel 
návrh vlastníka a provozovatele vodních zdrojů, kterým je Obec Švihov, Nám. E. Beneše 38, 
340 12 Švihov, IČ: 00256153, podaný 21.12.2022 na zrušení ochranného pásma vodního 
zdroje I. stupně pro vodní zdroj S-3 a změnu ochranného pásma vodního zdroje I. a II. 
stupně pro vodní zdrej S-2 v k.ú. Švihov, kraj Plzeňský, město Švihov, ČHP 1-10-03-0680-0-
00, HGR 6222, č. útvaru podzemních vod 62223 – Krystalinikum a proterozoikum dolního 
toku Úhlavy, vodní útvar povrchových vod: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí 
do toku Radbuza.
K návrhu bylo doloženo stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 
19.1.2023 zn.: PVL-4846/2023/340/Bl  PVL-1095/2023/SP a návrh revize ochranných pásem 
vodních zdrojů, které zpracoval RNDr- Josef Krupař – odborná způsobilost v oboru 
hydrogeologie, geologické práce – sanace, č. 1405/2001.
Důvodem pro revizi stávajících ochranných pásem vyhlášených dne 8. 10. 2013 pod č.j.: 
ŽP/8099/13/Le je skutečnost, že pro zásobování obce vodou je využívána pouze hlavní 
sběrná studna S-2, společně s vodou externě přiváděnou do spotřebiště z vodní nádrže 
Nýrsko. Zbývající vodní zdroje S-1 a S-3 budou zrušeny. Část pozemků původního 
ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje S-2 je zároveň dle platného územního 
plánu obce určena pro zástavbu RD. Vodní zdroj S-2 s dostatečnou rezervou pokrývá 
potřeby vody celého spotřebiště.

Návrh opatření obecné povahy včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Klatovy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Do podkladů k opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního 
stavebního úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-
14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Poučení:
Ke zveřejnění návrhu opatření obecné povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu 
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
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dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s ust. § 172 odst. 5 
správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit 
proti návrhu námitky.

Mgr. Renata Chvojková
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné 
povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce 
obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě 
potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Klatovy a Města Švihov po 
dobu nejméně 15 dnů.
Žádáme o zaslání potvrzení o datu vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Městskému úřadu 
Klatovy, OŽP.

Vyvěšeno dne :                                                              Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Příloha pro vyvěšení:
Podrobná situace se zákresem ochranných pásem v k.ú. Švihov (měřítko 1:2000)

Rozdělovník:
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech 
po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)  
Městský úřad Švihov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve městě Švihov po dobu 15 dnů 
(s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
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