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NÁVRH
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

Změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody - Čejetice.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„vodní zákon“) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném
znění,  na  základě  žádosti  obce  Čepřovice,  Čepřovice  58,  387  56  Čepřovice,  podané  dne
08.02.2019 a předložené dokumentace „Čepřovice studny S-1, S-2, vrt Č-2, závěrečná zpráva
z hydrogeologického  průzkumu“,  jejímž  zpracovatelem  je  společnost  AQUASEV  s.r.o.,  B.
Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, RNDr.  Libor Paštyka,  zpracováno v říjnu 2012 a
zaměření skutečného provedení stavby, ze dne 8.10.2018,

I.  s t a n o v í  I.  o c h r a n n é  p á s m o  v o d n í h o  z d r o j e  Č-2
  

podle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném
znění (vodní zákon)  na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice, a to v rozsahu
dle zaměření  skutečného provedení  stavby  vrtu Č-2 v souladu s dokumentací   „Čepřovice
studny S-1, S-2, vrt Č-2, závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu“.
Rozhodnutím  Okresního  národního  výboru  ve  Strakonicích,  odboru  životního  prostředí  a
výstavby,  č.j.  ŽPaV/-R  2073/91/90/Ka,  ze  dne  8.8.1990,  bylo  stanoveno  ochranné  pásmo
zdrojů  pitné  vody  –  Čepřovice.  Rozhodnutím  bylo  stanoveno  ochranné  pásmo  I.  stupně
oplocením 20 x 20 m pro studny S1, S2 a vrt Č-2. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku
pč. 734/1 v katastrálním území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve
skutečnosti se vrt nachází na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. V původní
mapě byl vrt chybně zakreslen a chybně stanoveno ochranné pásmo I. stupně.
Jedná se o stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody vrtu Č-2 na pozemku p.č. 734/5
v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a
vnější ochranné pásmo pro studny S1, S2  a vrt Č-2 zůstává zachováno dle výše uvedeného
rozhodnutí.
Rozhodnutím  Městského  úřadu  Strakonice,  odboru  životního  prostředí,  bylo  povoleno
napojení vrtu Č-2 na vodovodní síť,  jeho úprava zhlaví a nakládání s podzemními vodami.
Kolaudační souhlas č.j. MUST/005398/2019/ŽP/Pře, byl vydán dne 31.1.2019.
Kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Čepřovice, č. h. p. 1-08-03-04200-0-00, HGR 6310, VÚ
63101,  souřadnice x, y : 1140509.94,  789678.22.

I. s t a n o v í
podle § 30 odst. 10 vodního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví
seznam vodárenských nádrží  a zásady pro stanovení  a změny ochranných pásem vodních
zdrojů, se k ochraně vydatnosti a zdravotní nezávadnosti stanoví podmínky:

1. Nadále platí podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního národního výboru Strakonice,
odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990.
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Informace  o stanovení I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 734/5 v k.ú.
Čepřovice je  možné  získat  u  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu  (Městský  úřad
Strakonice, odbor životního prostředí.

Odůvodnění
Městský  úřad  Strakonice,  odbor   životního   prostředí,   obdržel  žádost  obce  Čepřovice,
Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice,  o opravu rozhodnutí č.j.  ŽPaV/-R 2073/91/90 Ka,  ze dne
8.8.1990. V důsledku napojení vrtu bylo zjištěno, že v původní mapě je vrt zakreslen chybně a
v tom důsledku je i ochranné pásmo vytýčeno chybně.
Rozhodnutím  Okresního  národního  výboru  ve  Strakonicích,  odboru  životního  prostředí  a
výstavby,  č.j.  ŽPaV/-R  2073/91/90/Ka,  ze  dne  8.8.1990,  bylo  stanoveno  ochranné  pásmo
zdrojů  pitné  vody  –  Čepřovice.  Rozhodnutím  bylo  stanoveno  ochranné  pásmo  I.  stupně
oplocením 20 x 20 m. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku pč. 734/1 v katastrálním
území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve skutečnosti se vrt nachází
na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. 
Jedná se o změnu – stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody na pozemku p.č. 734/5
v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a
vnější ochranné pásmo zůstává zachováno dle výše uvedeného rozhodnutí.
Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy
o  změně  I.  ochranného  pásma  vodního  zdroje  a  tento  návrh  připravil  k projednání
s dotčenými orgány.
Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce městského úřadu a též na
úřední desce obecního úřadu v obci, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy
týkat,  a  to  po dobu 15-ti  dnů.  Dle  §  25 odst.  3  správního řádu,  dnem vyvěšení  veřejné
vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy
městského  úřadu,  kde  byl  návrh  opatření  obecné  povahy  vyvěšen  dne  ……..  a  následně
sejmut dne ………….
V souladu s  § 172 odst.  4  správního řádu vyzval  vodoprávní  úřad kohokoliv,  jehož  práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemně připomínky. Tyto připomínky mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39
odst.  1  správního  řádu  uplatněny  do  29.03.2019.  Tyto  připomínky  jsou  vypořádány
takto………………….. 
Opatření  obecné  povahy  je  vodoprávním  úřadem doručeno veřejnou vyhláškou,  která  je
vyvěšena na úřední desce městského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích,
jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat. Dnem vyvěšení  je v souladu s
§ 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.  Opatření  obecné  povahy  musí  být  zveřejněno  nejméně  po  dobu  15-ti  dnů,
patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabývá
opatření  obecné  povahy  účinnosti  patnáctým  dnem po  vyvěšení  na  úřední  desce.  Podle
ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

„otisk úředního razítka“

.......................................................
Ing. Jaroslav Brůžek

vedoucí odboru životního prostředí
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Tento  návrh opatření  obecné povahy bude vyvěšen formou veřejné vyhlášky na úřední
desce obecního úřadu a Městského úřadu Strakonice patnáct dnů a poté bude předáno
Městskému úřadu Strakonice,  odboru životního prostředí,  s vyznačením data vyvěšení a
sejmutí  a  potvrzením  úřadu.  Zároveň  bude  po  stejnou  dobu  zveřejněn  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: .............……….................     Sejmuto dne: ........................................

                                                ……...........................................………………………………….........
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....…............…...............     Sejmuto dne: ..........……........................

                                             ..................…………………..….......................................…………

   razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

Účastníci řízení dle § 27  správního řádu:
Obec Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice – DS + příloha
ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  - DS  + příloha
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS + příloha

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):
Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice + příloha
MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice 
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