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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „správní řád“), v řízení posoudil žádost, kterou dne 20.1.2010 podali 

Pavel Zajíček, nar. 4.5.1967, Puklicova 2101/27, 370 04  České Budějovice, 
Helena Koubová, nar. 9.11.1974, Nerudova 820/13, 370 04  České Budějovice 

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. v y d á v á   p o v o l e n í 

podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru z: 

 Kopané studny  

na pozemku parc. č. 1781/33 v k.ú. Chlumec 

 

(dále jen "nakládání s vodami") na místě: 

Název kraje Jihočeský 
Název obce Chlumec 
Identifikátor katastrálního území 790796 
Název katastrálního území Chlumec 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 1781/33 v katastrálním území Chlumec 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-06-01-211 
Hydrogeologický rajon 631 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 761627, 1177042  (orientačně) 

v tomto rozsahu: 

Původ (odebírané) vody (Č 01) podzemní voda mělkého oběhu 
Odběry pro závlahy zásobování rekreačního objektu st. p. 157 + 

zavlažování zahrady na pozemku parc. č. 
1781/33 v k.ú. Chlumec užitkovou vodou 

Podzemní vody studna 
Údaje o povoleném množství odběru 
Průměrný povolený odběr 0,05 l/s 
Maximální povolený odběr 0,1 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 0,002 tis. m3/měs 
Roční povolený odběr 0,006 tis. m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 3 
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Účelem povoleného nakládání s vodami je zásobování rekreačního objektu st. p. 157 a zavlažování zahrady 
na pozemku parc. č. 1781/33 v k.ú. Chlumec užitkovou vodou. 

Doba povoleného nakládání s vodami:do 31.12.2040 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

II. r o z h o d u j e 

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona takto: nevyžaduje se předložení vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí, jako podkladu vydání povolení k nakládání s podzemními vodami. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se 
vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Pavel Zajíček, nar. 4.5.1967, Puklicova 2101/27, 370 04  České Budějovice 
Helena Koubová, nar. 9.11.1974, Nerudova 820/13, 370 04  České Budějovice 
  

 
Odůvodnění: 
Dne 20.1.2010 podali žadatelé žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami. Tímto dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, § 3a vyhlášky 
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, Stavební úřad ze dne 21.10.2009, sp.zn.:S-MUCK 
39595/2009-Be, č.j.:MUCK 40273/2009. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
• Protože v lokalitě vodního zdroje je hydrogeologická situace stabilizovaná a po celou dobu dosavadního 

odběru nedošlo k problémům, dospěl vodoprávní úřad k názoru, že povolení k nakládání s vodami 
nemůže mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Proto vodoprávní úřad rozhodl, že 
není třeba předložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. 

• Vzhledem k tomu, že se ke stavbě nedochovala dokumentace ani doklady, postupoval vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 125 stavebního zákona a ověřil zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport). 

 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, 
projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící povolení. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Chlumec 

Miroslav Růžička 

Drahomíra Růžičková 

Radim Bláha 

 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
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Upozornění: 
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto 
povoleného nakládání. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, podáním u zdejšího 
vodoprávního úřadu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správná 
orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 

Ing. Vlasta Horáková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
  
 
 
Přílohy pro žadatele: 

• pasport vodního díla 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. Pavel Zajíček, Puklicova č.p. 2101/27, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
2. Helena Koubová, Nerudova č.p. 820/13, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
3. Obec Chlumec, IDDS: 9dsbun9 
 
Na vědomí: 
4. Miroslav Růžička, Krčínova 1094/22, Č.Budějovice, 370 11  České Budějovice 11 
5. Drahomíra Růžičková, Krčínova 1094/22, 370 11  České Budějovice 
6. Radim Bláha, Brožíkova č.p. 2, 370 01  České Budějovice 
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