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Změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody – Čepřovice.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

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,  zahájil  dne  08.02.2019  na  základě  žádosti  obce  Čepřovice,  Čepřovice  58,  387  56
Čepřovice, řízení o návrhu opatření obecné povahy dle § 172 správního řádu a dle § 30 odst.
6 vodního zákona, a zároveň zveřejňuje návrh opatření obecné povahy 

změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody – Čepřovice.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí,  dále oznamuje zahájení projednávání
návrhu změny  I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním
území Čepřovice, které bude vedeno písemnou formou.
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 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.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Strakonice,
Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, a na úřední desce Obecního úřadu Čepřovice a to ode dne
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vyvěšení oznámení opatření obecné povahy po dobu 15 dnů.  Obsah úřední desky je dle §
26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit na úřední desce
v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, místo a termín,
kde je možné se s návrhem seznámit.
Kompletní dokumentace pro návrh změny - stanovení I. ochranného pásma vodního zdroje
(textová a grafická část) formou opatření obecné povahy je vystavena k nahlédnutí ode dne
vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů:

 v budově Městského úřadu Strakonice, odboru životního  prostředí, Na Stráži  270,
Strakonice, 3 nadzemní podlaží, č. dveří 6305, a to pondělí od 800 do 1600 hodin, ve
středu  od  800 do  1800 hodin  a  v  pátek  od  800 do  1130 hodin,  v ostatní  dny
doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit.

                                                         

I.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být  tímto  opatřením obecné  povahy  přímo dotčeny,  uplatnit  u  správního  orgánu
písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu,
v platném znění,  nejpozději  uplatnit  dne 29.03.2019.  K připomínkám podaných později  se
nepřihlíží. 

II.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá
dotčené  osoby,  aby  k návrhu  opatření  podávaly  připomínky  ve  lhůtě  ode  dne  vyvěšení
oznámení  návrhu  opatření  obecné  povahy  do  29.03.2019.  Písemné  připomínky  k návrhu
opatření obecné povahy podávejte na adresu:

Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí

Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

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.
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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.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu vyzval Městský úřad Strakonice, odbor životního
prostředí, kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky.
Podávání námitek dle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního
zákona vyloučeno.

„otisk úředního razítka“
.......................................................

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:  návrh opatření obecné povahy – změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody -
Čepřovice. 

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) + příloha

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