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Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v katastrálním území Lysé nad 
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Důvodová zpráva:
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží k ochraně jejich vydatnosti a k ochraně před vnikem závadných látek, které 
mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 
využitelných pro zásobování pitnou vodou. Je ve veřejném zájmu zachování statutu ochranného pásma, jeho zrušení 
nebo případné zmenšení by mělo negativní dopad na množství a kvalitu pitné vody, která je v Lysé nad Labem již tak 
velmi diskutabilní.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) jsou zakotvena v § 30 vodního zákona. OPVZ slouží k ochraně vydatnosti a k 
ochraně před vnikem závadných látek, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 
za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví opatřením obecné povahy místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou 
působností.

Dle ustanovení § 58 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění :„Vodoprávní úřad může na 
návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a 
zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. 
Vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, 
která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb v ochranném 
pásmu a vlastníkem vodního díla k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.“.

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou dle platného znění vodního zákona založena na principu dvoupásové ochrany:
• I. stupeň je stanoven jako souvislé území a slouží k ochraně v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení 
vodního zdroje;
• II. stupeň se vymezuje vně ochranného pásma I. stupně a nemusí tvořit souvislou plochu, ale může být stanoveno i 
jako vzájemně nespojitá území. II. stupeň OPVZ slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním 
úřadem.

V Lysé nad Labem se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně i II. stupně, přičemž jejich umístění (rozsah) 
je zřejmý z územního plánu, který tvoří přílohu této důvodové zprávy.

Z územního plánu je mimo jiné patrné, že ochranná pásma vodního zdroje I. a II. stupně se nacházejí také v oblasti 
mezi ulicemi Poděbradova – ČSA - K Milovicům. Rozsah OPVZ v této lokalitě je zakreslen pro I. stupeň modrou 
čárkovanou čarou s písmenem G a pro II. stupeň modrou čárkovanou čarou s písmeny GG. Je patrné, že OPVZ II. stupně 
zasahuje i do pozemků p.č. 423/4, 423/6, 2875/2 a 2875/3 v k.ú. Lysá nad Labem navazujících na areál bývalé Labory, 
kde je v budoucnosti plánovaná větší výstavba bytových a rodinných domů.

V souvislosti s očekávanou developerskou výstavbou v dané lokalitě může dojít ke snahám o změnu rozsahu stávajícího 
vymezení ochranných pásem vodního zdroje, což lze považovat s ohledem na výše zmíněné důvody za nepřípustné a v 
rozporu s veřejným zájmem na poskytování ochrany vodních zdrojů.
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby ZM uložilo všem členům Rady města nečinit žádná jednání, která by vedla ke zrušení 
či změně rozsahu stávajícího vymezení ochranných pásem vodního zdroje v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol.

Více informací se lze dočíst zde: https://www.mzp.cz/cz/ochranna_pasma_vodnich_zdroju



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
členům Rady města nečinit jednání, která by vedla ke zrušení či změně rozsahu stávajícího vymezení ochranných 
pásem vodního zdroje v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol,

II. ukládá
členům Rady města prosazovat alespoň zachování rozsahu stávajícího vymezení ochranných pásem vodního zdroje v 
katastrálním území Lysá nad Labem a Litol.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


