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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.: MUST/010465/2021/ŽP/Pře,  R-2029  

Sp. zn.: MUST/044740/2020/2  

                      

Vyřizuje: Ing. Eva Předotová Obec Chrášťovice 

Telefon: 383 700 277 Chrášťovice 75 

E-mail: eva.predotova@mu-st.cz 386 01 Chrášťovice 

   

Datum: 10. 03. 2021  

Vypraveno:   

 
 

Veřejná vyhláška  
 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, na základě žádosti:   

 
obce Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Chrášťovice, IČ 00251267, 

v zastoupení společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, 

 
podané dne 02. 11. 2020 a předložené dokumentace „Návrh ochranných pásem zdrojů podzemních vod 

vrty CH-2, CH-3, CH-2* Chrášťovice“, jejímž zpracovatelem je RNDr. Libor Paštyka, zpracováno v březnu 
2020, 

I. mění ochranné pásmo I. stupně a II. stupně,  stanovuje ochranné pásmo I. stupně  
a ruší část ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Chrášťovice 

 

podle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 
(vodní zákon) a to v rozsahu dle dokumentace „Návrh ochranných pásem zdrojů podzemních vod vrty 

CH-2, CH-3, CH-2* Chrášťovice“, takto: 
a) změna 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) změna 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: 

mailto:epodatelna@mu-st.cz


Stránka 2 z 5 

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. stupně pro dva vrty CH-2 a CH-3 jako jeden celek o rozsahu 20449 m2 a II. stupně v rozsahu 
103000 m2.  

Obec Chrášťovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-08-02-0480-00, HGR 6310, ÚPV 63101 
 

II. stanoví 
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, k ochraně 

vydatnosti a zdravotní nezávadnosti 
a) omezení a zásady hospodaření v ochranném pásmu I. stupně 

1. zákaz vstupu a vjezdu bez zvláštního povolení vlastníka, případně správce (provozovatele) zdroje 
2. zákaz rekreace, sportovních aktivit, stanování, rozdělávání ohňů 

3. zákaz výkonu práva myslivosti 

4. zákaz stavebních, výkopových a jiných zemních prací (včetně vrtných), pokud přímo nesouvisí 
s využitím, obnovou, náhradou či posílením předmětného zdroje 

5. zákaz skladování odpadů a aplikace obsahů domovních žump 
6. zákaz používání trhavin a vodám závadných látek 

7. zákaz používání veškerých typů hnojiv (statkových i průmyslových) 
8. používání chemických postřiků je vyloučeno 

9. zákaz pastvy hospodářských zvířat 

10. zákaz činností, při nichž dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožující jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vod a s látkami vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní 

vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtutí 
a jejími sloučeninami, kadmiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a 

jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňujícími organoleptické 

vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a 
elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany 

11. stromy a keře jsou v rozsahu I. OP vyloučeny 
b) omezení a zásady hospodaření v ochranném pásmu II. stupně 

1. Zákaz vjezdu bez zvláštního povolení s výjimkou vlastníka či nájemce pozemků a vlastníka a správce 

– provozovatele zdroje 
2. Zákaz rekreace, sportovních aktivit, stanování, rozdělávání ohňů 

3. zákaz stavebních, výkopových a jiných zemních prací (včetně vrtných), pokud přímo nesouvisí 
s využitím, obnovou, náhradou či posílením předmětného zdroje 

4. zákaz skladování odpadů a aplikace obsahů domovních žump 
5. zákaz používání trhavin a vodám závadných látek  

6. při používání chemických postřiků je možné použít pouze látky prokazatelně nepoškozující podzemní 

vody, látky použitelné v OP jsou vždy uvedeny na přebalu, dále jsou tu uvedeny věty SPe-1 určující 
počet aplikací v letech na 1 pozemku a SPe-2 omezující použití na určitý půdní druh 

7. zákaz pastvy hospodářských zvířat 
8. zákaz pěstování kukuřice, brambor a řepky 

9. vzhledem ke stavu podzemních vod, propustnosti horninového prostředí, drenážní funkci tektoniky a 

tedy obecně hydrogeologickým podmínkám v lokalitě doporučujeme celé II. OP zatravnit a využívat 
jako sečené louky – tj. trvalé travní porosty 

 
c) povinnosti vlastníkovi vodních zdrojů v  ochranném pásmu  

1. ochranné pásmo I. stupně bude označeno u vrtů CH-3 a CH-2* na oplocence a u vrtu CH-2 po obvodu 
vždy po 20 m nápisem: „Vodní zdroj – ochranné pásmo I. stupně“ 

                                    Nepovolaným vstup zakázán 

                                    Vlastník: obec Chrášťovice 
2. I. OP vrtů bude oploceno, v případě vrtu CH-2 pouze prostor 10 x 10 m kolem vrtu 
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3. povrch I. OP bude upraven tak, aby srážkové vody měly volný odtok a nedocházelo zde ke vzniku 

bezodtokových depresí, kde by nahromaděná voda a rostlinné zbytky mohly zahnívat, tráva bude 

pravidelně sečena a odvážena mimo I. OP 
 4. Vlastník jímacího území zajistí kontrolu dodržování hospodaření v ochranném pásmu, kontrola bude 

prováděna minimálně 1 x ročně (na jaře) 
5. o výsledcích kontrol budou vedeny zápisy v provozním deníku, kde budou jednoznačně specifikovány 

zjištěné nedostatky, způsob a termín jejich odstranění 

6. závady, které by ve svém důsledku mohly způsobit ohrožení kvality jímané podzemní vody nebo 
havárii, je nutno neprodleně odstranit 

Provozovatel zdroje bude zřízen provozní deník jímacího území, kde budou zaznamenávány: kontroly 
v jímacím území a OP, odběry vzorků vod, havárie, poruchy, opravy a úpravy jímacího zařízení 

7. kontroly kvality podzemních vod budou probíhat v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, výsledky kontrol kvality pitné vody budou archivovány a po 3 letech bude 

provedeno zhodnocení vývoje kvality vody a účinnosti ochrany zdroje.  

 
Informace  o změně II. ochranného pásma vodních zdrojů je možné získat u místně příslušného 

vodoprávního úřadu (Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí). 
 

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. stupně pro dva vrty CH-2 a CH-3 jako jeden celek o rozsahu 20449 m2 a II. stupně v rozsahu 

103000 m2. Původní rozhodnutí č.j. VLHZ/1927/G-2047/R-2029/84-Če, ze dne 12.10.1984, pozbývá 
platnosti nabytím účinnosti opatření obecné povahy. 

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 

ochranná pásma v uvedeném rozsahu, jejichž vyhlášením bude posílena ochrana předmětných zdrojů 

podzemní vody tak, aby se kvalita vody postupně zlepšovala. 
 



Stránka 4 z 5 

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy o změně 

ochranného pásma vodních zdrojů 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 11.01.2021 a následně sejmut dne 27.01.2021. 

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 12.02.2021. K uvedenému návrhu vodoprávní úřad žádné připomínky neobdržel. 

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. 

 
 

 

Ing. Jaroslav Brůžek  
vedoucí odboru životního prostředí 

 
 

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 
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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 
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): 

Obec a Obecní úřad Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Chrášťovice - DS 
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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