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Veřejná vyhláška
zveřejnění návrhu opatření obecní 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, a místně příslušný dle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájil dne 02. 11. 2020, na základě žádosti obce
Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Chrášťovice, vodoprávní 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 ochranného pásma I. a II. stupně, stanovení ochranného pásma I. stupně a
zrušení části ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Chrášťovice.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, dále oznamuje zahájení projednávání návrhu změny
stávajícího ochranného pásma I. stupně stávajících vrtů CH-2, CH-3, stanovení ochranného pásma I.
stupně vrtu CH-2* a změny části hranic ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů, zrušení části
ochranného pásma II. stupně, které bude vedeno písemnou formou.
Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonicích, odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, č.j. VLHZ/1927/G-2047/R-2029/84-Če, ze dne 12.10.1984, bylo stanoveno ochranné
pásmo I. stupně pro dva vrty CH-2 a CH-3 jako jeden celek o rozsahu 20449 m2 a II. stupně v rozsahu
103000 m2.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, tímto řízením stanovuje změnu ochranného pásma
I. a II. stupně a nově stanovuje ochranné pásmo I. stupně a ruší část ochranného pásma II. stupně.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Strakonice, Velké nám.
2, 386 01 Strakonice, a na úřední desce Obecního úřadu Chrášťovice a to ode dne 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 podklady pro návrh změny - stanovení I. a II. ochranného pásma vodního zdroje (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 6318, a to pondělí od 8:00 do 10:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin, ve
středu od 8:00 do 10:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, v ostatní dny doporučujeme návštěvu
telefonicky domluvit.
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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 12. 02. 2021. 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 12. 02. 2021. Písemné připomínky k návrhu opatření obecné povahy podávejte na
adresu:
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
Dotčenými osobami jsou v souladu s § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření
obecné povahy. Dle § 172 odst. 1 správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů.
Odůvodnění:
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386
01 Chrášťovice, o změnu stávajícího ochranného pásma I. stupně vrtů CH-2, CH-3, stanovení
ochranného pásma I. stupně vrtu CH-2* a o změnu části stávajícího II. ochranného pásma vodních
zdrojů Chrášťovice včetně zrušení části ochranného pásma II. stupně.
Jedná se o:
a) změnu ochranného pásma I. stupně vrtů CH-2, CH-3 v rozsahu oplocených pozemků 10 x 10 m:
I. OP vrtu CH-2 – hranice jsou dány omezením pozemku p. č. 3071/2 v katastrálním území Chrášťovice
o výměře 553 m2, vlastník obec Chrášťovice.
I. OP vrtu CH-3 – hranice jsou dány omezením pozemku p. č. 33742 v katastrálním území Chrášťovice
o výměře 100 m2, vlastník obec Chrášťovice.
b) stanovení ochranného pásma I. stupně vrtu CH-2* – hranice jsou dány omezením pozemku p. č.
1975/4 v katastrálním území Chrášťovice o výměře 553 m2, vlastník pan Alois Mayer.
c) změnu ochranného pásma II. stupně a jeho vymezení:
severní omezení: severní okraj pozemku p. č. 3066 v k. ú. Chrášťovice
východní vymezení: východní okraj pozemků p. č. 3066, 3067, 3068, 3069, 2116, 3078, 2084 v k. ú.
Chrášťovice
jižní omezení: jižní okraj pozemků p. č. 2094, 1975/5, 3388, 3387, 3386, 3877 v k. ú. Chrášťovice
západní omezení: západní okraj pozemků p. č. 3877, 3371, 3379, 3373, 3372, 3078, 3071/1, 3071/2,
3069, 3068, 3067, 3066 v k. ú. Chrášťovice.
Výměra: 165704 m2
Dotčené pozemky:
p. č. 3066, 3067, 3068, 3069, 3071/1, 2139/1, 2116, 1975/2, 2103, 3078, 2084, 1975/5, 3379, 3378,
3373, 3372, st. 135, 3375, 3376, 3371, 3377, 2067/2, 3386, 3387, 3388 v katastrálním území
Chrášťovice.
d) zrušení původního ochranného pásma II. stupně
Dotčené pozemky a jeho části:
p. č. 3072, 3077, 3344, 3354, 3360, 3362, 3357 v katastrálním území Chrášťovice.
Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonicích, odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, č.j. VLHZ/1927/G-2047/R-2029/84-Če, ze dne 12.10.1984, bylo stanoveno ochranné
pásmo I. pro dva vrty CH-2 a CH-3 jako jeden celek o rozsahu 20449 m2 a II. stupně v rozsahu 103000
m2.
S ohledem na místní poměry je zřejmé, že stávající ochrana podzemních vod, stávající ochranné pásmo
a ochrana přírody v rozsahu hydrogeologického povodí vrtů je nedostačující. Proto byla stanovena
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ochranná pásma v uvedeném rozsahu, jejichž vyhlášením bude posílena ochrana předmětných zdrojů
podzemní vody tak, aby se kvalita vody postupně zlepšovala.
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.
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha:
návrh opatření obecné povahy – změna stávajícího I. a II. stupně ochranného pásma vodních zdrojů
Chrášťovice a stanovení I. stupně vrtu CH-2*.
situace ochranného pásma
Tento návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen formou veřejné vyhlášky na úřední
desce Obecního úřadu Chrášťovice 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:

ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice - DS
Eliška Medlínová, Nad Týncem 1178/18, Doubravka, 312 00 Plzeň
Vladimír Benedikt, Chrášťovice 1, 386 01 Chrášťovice
Doc. MUDr. Marie Kunešová, Čílova 1799/8, Břevnov, 162 00 Praha 6
Hana Pospíšilová, Svitákova 2810/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Josef Podhorský, Chrášťovice 95, 386 01 Chrášťovice
Jitka Bernardová, Chrášťovice 39, 386 01 Chrášťovice
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Alois Mayer, Chelčického 88, 386 01 Strakonice
Ing. Miloslav Kůta, Chrášťovice 33, 386 01 Chrášťovice
Jitka Kubátová, Vítězná 1568, 274 01 Slaný
Vladimír Hoštička, Chrášťovice 98, 386 01 Chrášťovice
Ing. Václav Kučera, Chrášťovice 19, 386 01 Chrášťovice
Péče o krajinu a.s., Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 - DS
Josef Sýkora, Chrášťovice 99, 386 01 Chrášťovice
Milena Suchá, Ellerova 1100, 386 01 Strakonice
Bc. Eliška Lojíková, Droužetice 14, 386 01 Droužetice
Uživatelé pozemků:
Josef Diviš, Chrášťovice 101, 386 001 Chrášťovice - DS
Vladimír Hoštička, Chrášťovice 98, 386 01 Chrášťovice
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):
Obecní úřad Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Chrášťovice
Městský úřad 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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