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OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ
O NÁVRHU ZMĚNY PODMÍNEK OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE VIDOV
veřejná vyhláška
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon) obdržel dne 5.5.2017 žádost
Jihočeského vodárenského svazu, S.K.Neumanna 19, České Budějovice
o změnu podmínek ochranného pásma vodních zdrojů podzemní vody Vidov pro vrty – Vi1 (Vi5, Vi6) a
Vi2 (DB-7) v k.ú. Vidov.
Jde o následující navrhované změny:
1) změna podmínky č. 8 výroku rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru VLHZ, České
Budějovice č.j. Vod. 3996/89/Ště ze dne 15.12.1989 o stanovení ochranného pásma vodního
zdroje podzemní vody Vidov vrtů Vi-1 (Vi-5, Vi-6) a Vi-2 (DB-7), v k.ú. Vidov, (konkrétně kapitoly
8. podmínky ochrany v jednotlivých pásmech hygienické ochrany, části II. PHO vnitřní, bod 2.
uvedené v textové části návrhu PHO vrtů Vidov na str. 26)
původní znění:
„Na tomto území se nesmí těžit zemní hmoty, zřizovat zářezy, provádět důlní činnosti, vrty a jiné zásahy,
narušující krycí vrstvu"
na nové znění:
„Na tomto území se nesmí provádět důlní činnost. Činnosti jako je těžba zemních hmot, zřizování zářezů,
vrtů a jiných zásahů narušující krycí vrstvu zdroje jsou možné pouze se souhlasem vlastníka případně
provozovatele vodního zdroje Vidov, vrtů Vi-1 (Vi-5, Vi-6) a Vi-2 (DB-7), v k.ú. Vidov (nyní Jihočeský
vodárenský svaz, IČ 49021117)."
2) změna podmínky č. 13 a č. 14 rozhodnutí č.j.: Vod 438/90/Ště ze dne 6.2.1990, kterým bylo
doplněno rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru VLHZ, České Budějovice č.j.: Vod.
3996/89/Ště ze dne 15.12.1989 o stanovení ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody
Vidov vrtů Vi-1 (Vi-5, Vi-6) a Vi-2 (DB-7), v k.ú. Vidov,
původního znění:
podm. č. 13: „Uvnitř PHO bude vyloučen při ošetření silnic chemický posyp"
podm. č. 14: „platnost omezení vyplívající z předpisů pro PHO bude od začátku zimní sezony 1990-1991“
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na nové znění:
podm. č. 13: „Uvnitř OPVZ je zakázáno při údržbě komunikací používat chemický posyp s výjimkou
dálnice D3 a silnic I/3, II/156, II/157, III/14616, III/15523, III/15530, III/15532, III/1562, III/1563a,
III/00354, III/14325, III/15521, III/15524, III/15531, III/1561, III/1563, III/15529, kde je to možné pouze za
podmínky schválení každoročního plánu údržby (předkládá správce komunikace - Ředitelství silnic a
dálnic, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) vlastníkem případně provozovatelem vodního zdroje
Vidov, vrtů Vi-1 (Vi-5, Vi-6) a Vi-2 (DB-7), v k.ú. Vidov (Jihočeským vodárenským svazem, IČ 49021117)."
podm. č. 14:
„pro dálnici D3 se platnost vydává na dobu životnosti stavby za těchto podmínek“:
- Bude realizován systém monitorování podzemních vod v jímacích vrtech Vi-5, Vi-6, Vi-2 (DB7) a v objektech režimního měření zahrnutých do monitoringu Budějovické pánve na území
ochranného pásma, a to v ukazateli Cl- v četnosti 2x ročně“.
„ pro komunikace I., II. a III. třídy se platnost vydává od 1.1.2020 za těchto podmínek“:
- Pokračovat v chemickém ošetření silnic po výše uvedeném datu je možné pouze po
komplexním vyhodnocení dopadů chemického ošetření výše uvedených komunikací na
jakost podzemních vod a za podmínek uvedených v tomto vyhodnocení pro provoz na další
dané období.
Dálnice D3 bude v ochranném pásmu procházet těmito katastrálními územími: České Budějovice 6, Staré
Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Včelná, Plav, Doudleby, Kamenný Újezd. (v II. PHO
vnitřní prochází dálnice D3 katastr. územími Vidov, Staré Hodějovice a Roudné)
Podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 30 a
§ 115 vodního zákona vodoprávní úřad Magistrát města České Budějovice oznamuje, že společné
jednání o návrhu změny podmínky ochranného pásma vodního zdroje se bude konat dne

7.12.2017 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zastupitelstva města – 2.patro,
nám. Přemysla Otakara II.1/1 České Budějovice
Vodoprávní úřad dle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá
- dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání
- ve stejné lhůtě mohou obce uplatnit své připomínky
- k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží
Po tuto dobu mohou orgány nahlížet do návrhu změny na Magistrátě města České Budějovice, odboru
ochrany životního prostředí, v úřední dny (pondělí, středa 8:00 - 17,00, pátek 8 - 11,30 hod.), jinak dle
telefonické dohody.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
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Magistrát města, Kancelář tajemníka a dotčené obce žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým
způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů, poté je nutno toto
potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Vyvěšeno dne:……………………………………………

Sňato dne:…………………………………………………..

Obdrží:
Navrhovatel: (doručenky)
- Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, České Budějovice
Obce:
- MM - Odbor kanceláře tajemníka se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
- Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. Č. 1/1, 370 92 České Budějovice
- Městys Lednice, Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice – část Zborov
- Obec Staré Hodějovice, Obecní 5, Staré Hodějovice, 37008 Č. Budějovice
- Obec Doubravice, Doubravice 10, 370 06 České Budějovice
- Obec Nedabyle, Nedabyle 4, 37006 Č. Budějovice
- Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37315 Nová Ves
- Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 37401 Trhové Sviny
- Obec Srubec, Ledenická 92, Srubec, 37006 Č. Budějovice
- Obec Roudné 120, 37007 Č. Budějovice
- Obec Plav, Plav 57, 37007 Č. Budějovice
- Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice
- Obec Vidov, Vidov 51, Vidov, 37007 Č. Budějovice
- Obec Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice 7
- Obec Borovnice, Borovnice, 370 07 České Budějovice
- Obec Střížov, Střížov 63, 37401 Trhové Sviny
- Obec Včelná, Husova 212, Včelná, 37382 Boršov nad Vltavou
- Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
- Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd
Na vědomí:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice
- Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
- Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
- Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
- Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
- Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
- Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- České dráhy, a.s., - stavební správa Plzeň, IDDS: e52cdsf
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
- Drážní úřad, - centrála Praha, IDDS: 5mjaatd
- Magistrát města České Budějovice, stavební úřad – zde
- Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
- Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny –
zde
- Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany zemědělského
půdního fondu – zde
- ČEVAK a.s., Č. Budějovice, RNDr. L. Paštyka se žádostí o účast a výklad - jako zpracovatele předloženého
odborného posudku
- PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54

