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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Stanovení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje – hydrovrtu SHV-2 v obci Sviny 

 

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy dle § 
7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, správní řád, na základě návrhu stanovení ochranného pásma vodního zdroje 
podaného dne 27.10.2021 a předložené dokumentace pro stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje - hydrovrtu SHV-2 ve Svinech, jejímž zpracovatelem je Ing. František Sedláček, 
Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 
ČKAIT 0101296, zpracované v říjnu 2021, 

stanovuje ochranné pásmo uvedeného vodního zdroje 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona v rozsahu stávajícího drátěného oplocení 
ve tvaru pravidelného šestiúhelníku. Délka každé strany šestiúhelníku činí 30,1 m.  
Toto oplocení musí být trvale udržováno, bude opatřeno výstražnými tabulkami – informací o 
hranici ochranného pásma 1. stupně. („Vodní zdroj, pásmo hygienické ochrany 1. stupně. 
Nepovolaným vstup zakázán“). 
Ochranné pásmo respektuje umístění stávajícího věžového vodojemu o objemu 100 m3 a 
stávajícího hydrovrtu SHV- 2, zároveň zohledňuje i režim proudění podzemních vod. Hranice 
ochranného pásma 1. stupně předmětného vodního zdroje - hydrovrtu SHV- 2 - je zřejmá 
z přiložené výkresové části dle projektové dokumentace pro stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje, které je situované na pozemku č. parc. 128/2, k.ú. Sviny, ve vlastnictví Obec 
Sviny. Informace o jeho rozsahu je možné získat u místně příslušného vodoprávního úřadu 
(Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí), a na internetových stránkách MěÚ 
Soběslav. 
 
 
 

mailto:borcova@musobeslav.cz


Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav, tel: 381 508 111 
identifikátor DS: gfvbpaq, e-mail: podatelna@musobeslav.cz, www.musobeslav.cz 

strana 2 z 5 

Odůvodnění 
Městský úřad Soběslav obdržel dne 27.10.2021 návrh obce Sviny na stanovení ochranného 
pásma vodního zdroje podzemní vody u stávajícího věžového vodojemu o objemu 100 m3 a u 
stávajícího hydrovrtu SHV-2, který je zdrojem vody pro veřejný vodovod Obce Sviny, se žádostí 
o jeho stanovení. 
Zpracovatelem daného návrhu je Ing. František Sedláček, Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad 
Lužnicí, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101296 (říjen 2021).  
Ochranné pásmo vodního zdroje je navrženo v rozsahu stávajícího drátěného oplocení ve tvaru 
pravidelného šestiúhelníku. Délka každé strany šestiúhelníku činí 30,1 m. Ochranné pásmo 
respektuje umístění stávajícího věžového vodojemu o objemu 100 m3 a stávajícího hydrovrtu 
SHV- 2, zároveň zohledňuje i režim proudění podzemních vod. Hranice ochranného pásma 1. 
stupně předmětného vodního zdroje - hydrovrtu SHV- 2 - je zřejmá z přiložené výkresové části 
dle projektové dokumentace pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje, které je 
situované na pozemku č. parc. 128/2, k.ú. Sviny, ve vlastnictví Obec Sviny. 

Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Soběslav, 
náměstí Republiky č.p. 59/I, 39201 Soběslav a na úřední desce Obecního úřadu Sviny, Sviny 51, 
391 81 Veselí nad Lužnicí, ode dne vyvěšení oznámení návrhu po dobu patnácti dnů. Obsah 
úřední desky byl dle § 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.  

V souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu bylo stanoveno místo a termín, kde je 
možné se s daným návrhem seznámit. Dokumentace řešící návrh ochranného pásma vodního 
zdroje (OP VZ) formou opatření obecné povahy (OOP) byla vystavena k nahlédnutí ode dne 
vyvěšení oznámení daného návrhu po dobu patnácti dnů v budově Městského úřadu Soběslav, 
odboru životního prostředí, v budově na náměstí Republiky č.p. 55/I, ve 2. patře, č. dveří 209.  
 
Toto opatření obecné povahy je vyvěšeno na ÚD MěÚ Soběslav a Obecního úřadu Sviny, 
kterého se toto opatření týká, a to po dobu 15 dnů. Dle § 25 odst. 3 správního řádu dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na ÚD správního orgánu, který písemnost doručuje, 
tedy MěÚ Soběslav, kde byl předmětný návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 25.11.2021. 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval městský úřad kohokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu. 
Správní orgán připomínky da stanoveného termínu neobdržel. 

Opatření obecné povahy je městským úřadem doručováno veřejnou vyhláškou, která je 
vyvěšena na úřední desce městského úřadu a též na úřední desce obecního úřad obce, jehož 
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 patnácti dnů, patnáctý den po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.  
 
Poučení 
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 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. Marie Staňková 
vedoucí Odboru ŽP MěÚ Soběslav  
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Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. 
Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní 
lhůty.  
 

Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení vyhlášky zpět 

vodoprávnímu úřadu.   

 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:  

 
Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 
 

 

Příloha:  

Dokumentace pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje – Hydrovrt SHV – 2, Sviny. 

Rozdělovník: 

Opatření obecné povahy (OOP) se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky se žádostí o 
vyvěšení na úřední desku: 

1. Města Soběslav 

2. Obec Sviny 

Po nabytí účinnosti stanovení opatřením obecné povahy dále obdrží: 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953, prostřednictvím  

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České 

Budějovice  

Městský úřad Soběslav, odbor VRR, odd. ÚP (Ing. arch. Dagmar Buzu) 
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