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6. Doporuení pro existenci stávajících trvalých odbr podzemní vody
v oblasti pod mažickým zlomem
Kapitola je doporuþením pro aktualizaci vodoprávního povolení odbČrĤ z Horusické
jímací linie Sdružením obcí Bukovská voda (cca v roce 2009) z dĤvodu ovlivĖování
celé oblasti pod mažickým zlomem, vþetnČ EVL a PR KozohlĤdky, zmínČným jímáním:
6.1.

I když nejsou v oblasti mezi mažickým zlomem a horusickou jímací linií
projektovány žádné nové trvalé odbČry podzemní vody, bylo by vhodné
realizovat prĤbČžné hodnocení vodního režimu ve vztahu k ochranČ EVL
v oblasti KozohĤdek i v pĜípadČ, že nebudou realizovány trvalé odbČry z vrtĤ
MH-25 a MH-26 v Mažicích (požadavek hodnocení NATURA). Proto
doporuþujeme mČĜení hladin podzemních vod ve vrtech Ko-1, Ko-2 a
v piezometrech P1 až P12 minimálnČ s mČsíþní frekvencí mČĜení. Stejnou
frekvenci mČĜení doporuþujeme uplatnit i u vrtĤ CH4 a CH5 v sousedství
vrtu Ko-2. Do mČĜení doporuþujeme zaĜadit i vrt BP4 v Borkovicích.
Vzhledem k tomu, že je hladina v tomto vrtu výraznČ ovlivnČna hladinou
v Blatské stoce, doporuþujeme soubČžné mČĜení hladiny podzemní vody a
vodních stavĤ Blatské stoky ve vodoþetném profilu zĜízeném v linii vrtu BP4
(nejlépe pĜístrojovou technikou v denní frekvenci mČĜení). Ze stejných
dĤvodĤ doporuþujeme i zĜízení vodoþetného profilu v linii piezometrické
skupiny vrtĤ ZI s minimální frekvencí mČĜení a vyþíslení prĤtoku v tomto
profilu soubČžnČ s mČĜením stavĤ hladin v piezometrické skupinČ ZI.

6.2.

Regulace odbČrĤ podzemní vody z jímacích objektĤ horusické jímací linie ve
vztahu k vodnímu režimu v PR KozohlĤdky je v souþasné dobČ realizována
pomocí institutu minimální hladiny mČĜené v objektu HV1 Mažice. Pro
regulaci odbČrĤ je rovnČž uplatnČn institut minimálních zĤstatkových prĤtokĤ
v BechyĖském potoce v profilu V12 Mažice ve Veselí n.L.

Jihoþeský kraj.
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Objekty pro sledování hladin podzemních vod v pípad zahájení
náhradního zásobování

Souþasná situace:
Skupina objektĤ, objekt:

Veškeré vrty Ĝady Z
(cca 58 objektĤ)
Ko1
Ko2
B-2 Komárov (VP7720)
B-11 Hartmanice (VP7722)
B-13 Komárov (VP7721)
CH-2 Sviny (VP7727)
CH-3 Sviny (VP7728)
V-20 Mažice (VP7723)
B-18 Mažice
Ostatní (i novČ
vybudované) objekty
režimnČ sledované v dobČ
zahájení þasovČ
omezeného odbČru,
nacházející se v zájmovém
území (viz pĜíloha 1.2)
PĜípadné novČ vybudované
objekty v celém prostoru
EVL Borkovická blata
(oblast NATURY 2000)
Poznámka:
VaK
HMU
k

Jihoþeský kraj.

V pĜípadČ zahájení kterékoliv
varianty þasovČ omezeného
odbČru (náhradního
zásobování)

Kdo
objekt(y)
mČĜí:

ýetnost
mČĜení:

Minimální þetnost mČĜení:
(þetnČjší mČĜení je žádoucí)

VaK

4 x roþnČ

1 x týdnČ

nemČĜí se
nemČĜí se
k
k
k
k
k
k
nemČĜí se

1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ
1 x týdnČ

4 x roþnČ
/ nemČĜí
se

1 x týdnČ

nemČĜí se

1 x týdnČ

ýHMU
ýHMU
ýHMU
ýHMU
ýHMU
ýHMU

VaK /
nemČĜí se

Vodovody a kanalizace Jižní echy
eský hydrometeorologický ústav
kontinuální záznam
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Objekty pro sledování hladin podzemních vod v pípad zahájení
trvalého odbru Mažice.

Skupina
objektĤ, objekt:
ZF
ZP
ZR
ZM
ZD
ZK
ZJ
ZH
Ko1
Ko2
veškeré ostatní
skupiny Ĝady Z

Souþasná situace:
Kdo skupinu
mČĜí:
VaK
VaK
VaK
VaK
VaK
VaK
VaK
VaK

ýetnost
mČĜení:
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
4 x roþnČ
nemČĜí se
nemČĜí se

VaK

4 x roþnČ

V pĜípadČ zahájení
trvalého odbČru
Mažice:
ýetnost mČĜení:
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
1 x mČsíþnČ
4 x roþnČ

Poznámka:
VaK
Vodovody a kanalizace Jižní echy
Zx
„skupina objekt“ znamená nutnost mit všechny objekty ve skupin
(zpravidla 3 až 5 objekt)
Tabulka 2 je platná k datu vzniku této zprávy – aktualizace viz body 2.13 a 5.13
stanoviska
Tab. 3.

Postupné profily urené k pravidelnému mení pr tok (min. 1x
msín) v pípad zahájení trvalého odbru Mažice.

souĜadnice JTSK
X
Y
1 140 504 741 389

profil
T1

Blatská stoka

1 140 495 741 331

T2

bezejmenný

1 140 749 741 056

T3

Blatská stoka

1 143 532 738 136

T4

Blatská stoka

1 143 512 738 076

T5

BechyĖský potok

1 143 613 738 129

T6

Olešenský potok

1 144 747 736 731

V12

BechyĖský potok

tok

lokalizace
cca 150m proti proudu od mostu silnice Mažice
- Vesce
cca 100m sz. od mostu silnice Mažice - Vesce
na odtokové strouze z Mažických blat, pĜed
ústím do Blatské stoky
v tČsném sousedství skupiny vrtĤ ZI (cca
270m vjv. od mostu silnice Mažice - Vesce)
tČsnČ pĜed soutokem s BechyĖským a
Olešenským potokem
tČsnČ pĜed soutokem s Blatskou stokou a
Olešenským potokem
tČsnČ pĜed soutokem s Blatskou stokou a
BechyĖským potokem
stálý profil JVS pĜed mostem ve Veselí nad
Lužnicí

JVS … Jihoþeský vodárenský svaz

Poznámka: uvedené souadnice systému JTSK je teba chápat jako pibližné;
Tabulka 3 je platná k datu vzniku této zprávy – aktualizace viz body 2.13 a 5.13
stanoviska.
Jihoþeský kraj.
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Obrázek 3
Zmna . 1 Plánu rozvoje vodovod a kanalizací na území Jihoeského kraje –
oblast Tebo ská pánev – sever“
Návrh transekt pro monitoring vegetace

Jihoþeský kraj.
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II. Od vodnní Jihoeského kraje dle § 10g odst. 4
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na
životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis ,
pro nepihlédnul k nesouhlasnému stanovisku
MŽP ke koncepci „Zmna . 1 Plánu rozvoje
vodovod a kanalizací na území Jihoeského
kraje – oblast Tebo ská pánev – sever“
Hodnocení koncepce „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území
Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská pánev – sever“ podle pĜílohy þ. 9 zákona þ.
100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zpracovali vpĜedu uvedení odborníci a ti dospČli k názoru, že koncepci za stanovených
podmínek lze schválit.
Ministerstvo životního prostĜedí vydalo dne 28.11.2007 nesouhlasné stanovisko dle
§ 10g zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, k návrhu zmČny koncepce „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ
a kanalizací na území Jihoþeského kraje oblast TĜeboĖská pánev – sever“, þ.j.:
80440/ENV/07 (PĜíloha þ. 1). Jihoþeský kraj jako schvalující orgán stanovisko
Ministerstva životního prostĜedí neakceptuje. V následujícím textu je uvedeno
odĤvodnČní tohoto postupu.

Komentá k jednotlivým bod m nesouhlasného stanoviska
Ad 1)
Souþástí hodnocení SEA je hodnocení vlivĤ na podzemní vody (zpracovatel firma
PROGEO s.r.o. s.r.o.) a hodnocení vlivĤ na lokality soustavy Naturu 2000 (EVL
Borkovická blata). Tato hodnocení klasifikovala posuzované odbČry vody jako možné
a navrhla podmínky pro ochranu životního prostĜedí.
Firma PROGEO s.r.o. dospČla k odlišným závČrĤm než RNDr. Josef Hejnák, CSc. ve
studii „Vliv þerpání podzemních vod v Mažicích na ekologickou stabilitu území a
krajinné mikrostruktury“. Své hodnocení má firma PROGEO s.r.o. založeno na
simulacích matematického modelu, které jsou verifikované namČĜenými hodnotami
(úroveĖ hladiny podzemní vody). ZávČry firmy PROGEO s.r.o. vycházejí z mČĜených
dat realizovaných od poþátku 70tých let do souþasnosti v zájmové lokalitČ i jejím
širokém okolí a z aktuálních hydrodynamických zkoušek zamČĜených pĜímo na
hodnocení možnosti využití zájmové oblasti - (viz zpráva o hydrogeologickém
prĤzkumu „Mažice – náhradní a havarijní prameništČ pro úpravnu vody Dolní
Bukovsko“, zpracovatel HYDROPRģZKUM ý. BUDċJOVICE s.r.o., listopad 2005).
Naopak studie RNDr. Hejnáka je soubor mČĜeními nepodložených tvrzení a
domnČnek. To potvrdilo i veĜejné projednání návrhu koncepce a hodnocení SEA, kde
Jihoþeský kraj.
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RNDr. Hejnák nebyl schopen tvrzení ve své studii doložit (argumentoval
v následujícím duchu: modely nco vyhodnotí a realita je potom jiná, v severních
echách jsem vidl negativní dsledky erpání vod, kam pijde provozovatel
vodovod, tam vše znií atd.).
Nejvíce problematické jsou následující kapitoly studie RNDr. Hejnáka (zpracovali
RNDr. Martin Milický a Mgr. OndĜej Zeman, PROGEO s.r.o.)
Kapitola 3.2 - Hydraulické vztahy:
(str. 35 - 36): Kapitola obsahuje Ĝadu tvrzení, která nejsou podložena mČĜením ani
pozorováním, a mohou být zavádČjící:
Podzemní vody v prostoru severní tĜeboĖské pánve nelze ani schematicky rozdČlit na
dvČ zvodnČ, jak tvrdí RNDr. Hejnák. Tato pánev je charakteristická nepravidelným a
tČžko dokumentovatelným, þoþkovitým stĜídáním propustnČjších a ménČ propustných
poloh. Výsledkem je výraznČ vyšší propustnost pánevní výplnČ v horizontálním smČru
oproti vertikálnímu smČru. Voda infiltrovaná na okrajích pánve sestupuje hlubokým
proudČním k jejímu stĜedu do místa drenáže v okolí mažické tektonické poruchy. Voda
infiltrovaná blíže ke stĜedu pánve sestupuje pĜevážnČ do menších hloubek a smČĜuje
pĜedevším do míst lokální drenáže (povrchové vodoteþe). Mažická porucha má funkci
þásteþné hydraulické bariéry, což je prokázáno hydrodynamickými zkouškami, a je
pĜíþinou drenáže podzemních vod. V celém prostoru pánve se jedná o jednu
jedinou zvode s výraznými rozdíly tlaku v r zných hloubkách, jak prokazují
dlouhé Ĝady mČĜení hladin ve vrtech, otevĜených v rĤzných hloubkách pánve, v celé
ploše pánve.
Za nepodložené pokládáme rovnČž tvrzení, že "..hlinitý pokryv o tloušĢce 1m zamezuje
dotaci srážkových vod do hornin ve svém podloží".
Kapitola 5 - Plochy dotace podzemních vod:
První þást kapitoly na stránkách 48 - 51 obsahuje pokus o bilanci infiltrace
meteorických vod na základČ hodnocení filtraþních profilĤ a jejich ploch. Bilance je
odvozena z pĜedpokladu infiltrace 1/2 roþního srážkového úhrnu. Jedná se o znaþnČ
nejisté tvrzení, nepodložené mČĜením ani pozorováním. Domníváme se, že ĜádovČ
pĜesnČjší je hodnocení na základČ dlouhodobého sledování odtokových pomČrĤ z celé
hydrogeologické struktury.
V druhé þásti RNDr.Hejnák na základČ vyþíslení zásob podzemních vod kalkuluje
dobu, za kterou by došlo k vyþerpání zásob podzemních vod v pĜípadČ nulové
infiltrace srážkových vod. Jedná se o zcela nereálnou situaci, která v ýeské republice
dosud nikdy nenastala a není pĜedpoklad, že by se tak stát mohlo. 600 milónĤ m3
podzemní vody, vyþíslené pro celou severní tĜeboĖskou pánev S. ýurdou, pĜedstavuje
statické zásoby, tj. zásoby pod minimálními úrovnČmi hladin ve vrtech. ýerpané
množství podzemní vody je pĜedevším na úkor dynamických zásob podzemních vod,
tj. množství doplĖovaného srážkovou þinností. ýerpané množství, odvádČné mimo
povodí severní tĜeboĖské pánve, je na úkor drenáže podzemní vody z
hydrogeologické struktury. ZmČny statických zásob podzemních vod nejsou v

Jihoþeský kraj.
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dlouhodobém horizontu þerpáním ovlivnČny a jejich stav je pravidelnČ sledován
správcem povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik.
Kapitola 6 - Dopad intenzivního erpání:
RNDr. Hejnák tvrdí, že "Intenzivní þerpání podzemních vod výraznČ negativnČ ovlivní
vodní režim území". Tvrzení o míĜe ovlivnČní není podloženo žádnými dĤkazy.
ýerpání podzemní vody by bylo na úkor velikosti pĜirozené drenáže. Omezující
podmínkou pro velikost þerpání podzemní vody je zachování vztlakového režimu
podzemních vod v centrální þásti pánve. V tom pĜípadČ dochází ke zmenšení plochy s
pozitivní výtlaþnou úrovní podzemních vod. Jímání podzemní vody z hluboké þásti
pánve se projeví snížením rozdílĤ tlaku v hlubokých a mČlkých þástech pánve. V
hlubokých þástech pánve bude snížení tlaku odpovídající þerpanému množství, avšak
v mČlkých þástech pánve se þerpání promítne ĜádovČ menším ovlivnČním. Generelní
tvrzení o výraznČ negativním ovlivnČní je nepĜesné a zcela zavádČjící. Každý návrh
þerpání podzemní vody musí být posouzen ve vztahu k existujícím odbČrĤm v celé
pánvi znovu. Závisí nejen na velikosti projektovaného þerpání, ale také na
prostorovém rozmístČní jímacích objektĤ, na jejich konkrétní lokalizaci v pánvi a na
hloubkách otevĜených úsekĤ. OvlivnČní mČlkých þástí pánve s pĜímou vazbou na
obyvatelstvo a pĜedmČty ochrany pĜírody tak vĤbec nemusí být výrazný.
RNDr. Hejnák znovu operuje s fiktivním rozdČlením podzemních vod na 1. a 2.
zvodeĖ.
Toto rozdČlení není podepĜeno žádnými dĤkazy (neexistuje) a je silnČ zavádČjící. Jak
bylo diskutováno výš, je tvrzení RNDr. Hejnáka o míe ovlivnČní mČlkých þástí pánve
(hladina vody v domovních studních) nepodložené a subjektivní.
Dalším zavádČjícím tvrzením je vČta "Bude ohrožena kvalita þerpané vody,..". PĜi
zachování pozitivní výtlaþné úrovnČ podzemních vod, pĜi pouhém snížení tlakĤ není
možné ohrožení kvality þerpané vody, protože potenciální kontaminace z povrchu
nemĤže sestupovat proti proudu podzemní vody. Srovnání s prostorem þerpání v
Horusické jímací linii je v tomto pĜípadČ irelevantní, neboĢ se nenachází v zónČ
drenáže.
OvlivnČní stability budov nebylo dosud nikde v prostoru jihoþeských pánví v souvislosti
s þerpáním podzemní vody pozorováno. PĜedpokládaná snížení podzemní vody v
prostoru Mažic nejsou vČtší než v jiných jímacích oblastech. Tvrzení o ohrožení
stability budov není podloženo žádným dĤkazem ani pozorováním.
Je zĜejmé, že jakákoli prognóza budoucnosti je vždy ovlivnČna Ĝadou námi
neovlivnitelných faktorĤ (v této oblasti pĜedevším vývoj klimatických a návaznČ i
hydrologických pomČrĤ apod.), pĜesto jsou modelové prognózy standardním (a v dané
oblasti i jediným možným) nástrojem pro tato hodnocení. PrávČ a pĜedevším z dĤvodu
neovlivnitelných faktorĤ ve vývoji klimatu jsou nastaveny podmínky pro realizaci využití
oblasti.
Z odborného (hydrogeologického) hlediska je zcela nemožné srovnávat vývoj pomČrĤ
v tak odlišných strukturách, jako jsou jihoþeské pánve a severoþeská kĜída. Je pro nás
proto nepochopitelné, že MŽP založilo nesouhlasné stanovisko pĜedevším na
domnČnkách a pocitech (studie RNDr.Hejnáka).

Jihoþeský kraj.
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Ad 2)
Je tĜeba odlišit krátkodobý odbČr (cca 3 mČsíce) – zde je pravdČpodobné minimální
možnost dlouhodobého ovlivnČní hydrogeologických pomČrĤ (a jednotlivé lokality se
budou lišit pĜedevším množstvím, které bude umožnČno ze struktury odebrat). U
tohoto odbČru se poþítá s jeho zpČtným vyhodnocením. U trvalého odbČru v jiných
lokalitách zĤstane v platnosti navržené monitorovací schéma plus mohou být
stanoveny napĜ. minimální hladiny v dalších objektech apod.

Ad 3) a 4)
Z jakého d vodu u zdroje náhradního zásobení musí být trvalý odbr 40 l/s (platí
pro zdroje MH-25 a MH-26; u ostatních zdroj není trvalý odbr navrhován).
DĤvody pro zpracování koncepce - zmČny þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací
na území Jihoþeského kraje v oblasti TĜeboĖská pánev – sever jsou v koncepci
uvedeny a jsou následující:
1. Skuteþnost, že nejpozdČji k 1.1.2008 zanikne dle vodního zákona platnost
nČkterých povolení k odbČru podzemních vod u zdrojĤ, které slouží pro úpravu
podzemní vody na pitnou vodu a její dodávání do vodovodĤ pro veĜejnou
potĜebu.
2. Posoudit návrh koncepce podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na
životní prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (SEA).
3. Vyhodnotit vlivy navrhované koncepce na lokality soustavy NATURA 2000
podle zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
4. Zpracování uceleného podkladu dílþího území pro správné rozhodování
vodoprávního úĜadu.
K dĤvodĤm návrhu koncepce byl krajský úĜad rovnČž nČkolikrát dotazován na
veĜejném projednání konaném dne 25.10.2007, a proto krajský úĜad nČkolikrát tuto
vČc zodpovČdČl, jak je zĜejmé ze zápisu tohoto projednání – viz:
Str. 1 zápisu – ing. Zámišová
Str. 3 zápisu – ing. Žáþková – 4.a 6. odstavec
Str. 5 zápisu – ing. Žáþková – 4. odstavec
Str. 7 zápisu – ing. Žáþková – 1., 11., 13., 15., 17. odstavec
Str. 8 zápisu – ing. StaĖková - 2. odstavec
Str. 8 zápisu – ing. Žáþková – 6. odstavec
Za všechno citujeme:
VyjádĜení - str. 7 zápisu – ing. Žáþková – 1. odstavec
Ing. Žáþková – jedním z dvod je institut vycházející z vodního zákona, a to zánik povolení
k 1.1.2008, který se zejména týká právnických osob. V souasné koncepci není specifikováno
množství trvalého odbru, je stanoven odbr k náhradnímu zásobení ve výši 110 l/s. Dalším
dvodem byla žádost podaná u vodoprávního úadu o povolení erpacích zkoušek z dalších
tyech vrt po 40 l/s. Chtli jsme mít tuto oblast zmapovanou, aby vodoprávní úad ml
kvalitní podklad a rozhodl správn a nerozhodoval na základ dílích posouzení, která by se
mohla tíštit. Chceme, aby vodoprávní úad tento materiál ml k dispozici, aby byl každý dílí
návrh konfrontován s tím materiálem, který tuto oblast eší jako celek jako celý
hydrogeologický rajón. Hledal se nástroj, který by posouzení jako celek umožnil a tím je práv
PRVKÚC.
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VyjádĜení - str. 8 zápisu – ing. StaĖková - 2. odstavec

Ing. Marie StaĖková, vedoucí odboru životního prostĜedí, MČstský úĜad SobČslav – já to
tžce poslouchám. Krajský úad udlal hodn. Tím pomáhá nám, zastupuji vodoprávní úad,
jsem vedoucí odboru životního prostedí. Vodoprávní úad dostává žádosti, není jich málo a
nkteré jsou tak významné, jako tato žádost, konkrétn na odbr 40 l/s podzemní vody.
Žadatel má právo, aby o jeho žádosti bylo rozhodnuto. O takovém odbru nedokážeme
rozhodnout jen tak. Jsem nesmírn vdná krajskému úadu, že nám pomáhá zvládnout tato
rozhodnutí, protože celá ta koncepce je ešena komplexn a z posouzení, které tvoili opravdu
odborníci, vyšel njaký závr. My se máme o co opít. Krajský úad si 40 l/s nevymyslel, je to
reakce na náš požadavek, aby bylo možné odbry v této lokalit posoudit komplexn. My jsem
nevdli, zda to lze povolit, dnes tu máme odborný závr, já svj názor na to mám, ale záleží
na tom, jak celé ízení dopadne.

Ad 5)
Maximální celkové množství podzemní vody, které lze trvale jímat z hlediska
hydrogeologické bilance 140 – 200 l/s (uvedené ve studii firmy PROGEO s.r.o.) se
týká podzemní vody „hlubšího“ (regionálního) obČhu. Rozsah obČhu podzemní vody
„mČlkého“ obČhu je cca 120 l/s. Dohromady þiní obČh podzemní vody (hlubšího i
mČlkého obČhu) tedy cca 260 – 320 l/s.
Souþasné odbČry v celkové výši 130 l/s jsou realizovány jak z hlubšího obČhu (110l/s
v horusické linii) tak z mČlkého obČhu (20 l/s v prostoru SudomČĜic a Nové Vsi).
Hlubší obČh je nutné rozdČlit pro severní a jižní þást pánve (oddČlené mažickým
zlomem). Specifikace množství podzemní vody v severním obČhu pak je možné jen
z modelu, protože v této oblasti žádné odbČry z hlubšího obČhu nejsou realizovány a
není je možné hodnotit na základČ mČĜených hodnot. Ve stanovených minimálních
prĤtocích je zahrnuto (dle reality) celkové množství podzemního (základního) odtoku.
Proto je nutné porovnání celkových pĜírodních zdrojĤ prostoru pánve (260 až 320 l/s)
s celkovým odbČrem ve výši 170 l/s. Dochází tak k odþerpávání 53 až 65 % pĜírodních
zdrojĤ, což lze považovat za hodnoty normální. Porovnání pĜírodních zdrojĤ hlubšího
obČhu (140 až 200 l/s) je možné pouze s odbČrem pouze z hlubšího obČhu. Ani pĜi
jednom porovnání tedy nebude docházet k trvalému odþerpání prakticky celého
podzemního odtoku z pánve.

Ad 6)
V SEA hodnocení v návrhu stanoviska jsou navržena opatĜení na sledování a
zachování vztlakového režimu (2.8 a 2.9).

Ad 7)
Vhodnost výbČru vrtu ZM1 nemá být sdČlením o hladinách podzemní vody v ostatních
piezometrech zpochybnČna. Vrt ZM1 je zvolen na okraji PR Borkovická blata, a to
nejblíže ve smČru k hodnocenému odbČru podzemní vody (tj. nejblíže k místu odbČru
podzemní vody, odkud dochází k šíĜení deprese hladiny podzemní vody). Ve skupinČ
vrtĤ ZM jsou souþasnČ dosahovány i nejnižší úrovnČ hladin. Minimální hladina
podzemní vody tak limituje odbČr podzemní vody (to je jejím cílem) a ne pĜírodní
pomČry odrážející i jiné okolnosti ve vzdálenČjších oblastech PR.
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Ad 8)
PĜedem stanovit (a vČcnČ argumentovat) dostateþnou ochranu PR Borkovická blata
jen pomocí minimální hladiny je znaþnČ obtížné. I proto je v podmínkách pro
minimalizaci vlivĤ … (body 2.1 a 4.3) navržen monitoring vegetace podle doporuþení
NATURY. Hned v bodČ 2 je uvedeno, že v pĜípadČ zhoršení stavu biotopĤ v dĤsledku
þerpání musí neprodlenČ dojít k úpravČ institutu minimální hladiny …. PĜesto
považujeme její stanovení na dané úrovni pro fázi do prvního hodnocení biotopĤ za
dostaþující.
Rozkyv hladiny podzemní vody v piezometru ZM1 se v období mČĜení (1980 až 2007)
pohybuje v rozsahu 1 m (cca 416 až 417 m n.m.). Proto stanovení „rezervy“ (dle
stanoviska MŽP) napĜ. 1 m þi vyšší se nám jeví jako nepochopení problematiky
stanovení MH (dostali bychom se na hladinu 417.5 m n.m., která nikdy nebyla
dosažena (a pravdČpodobnČ ji ani dosáhnout nelze).

Ad 9)
Poþet nesouhlasných vyjádĜení a poþet popsaných stran textu v tČchto vyjádĜeních,
pokud neobsahují konkrétní podložené dĤvody pro nesouhlas, nepovažujeme za
relevantní dĤvod pro vydání nesouhlasného stanoviska.

Závr
Na základČ výše uvedených skuteþností Jihoþeský kraj neakceptuje nesouhlasné
stanovisko Ministerstva životního prostĜedí vydané ke zmČnČ koncepce „ZmČna þ. 1
Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská
pánev – sever“ podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Výsledky hodnocení SEA, vþetnČ hodnocení vlivĤ na lokality soustavy Natura 2000,
prokázaly, že pĜi dodržení navržených opatĜení nedojde k negativnímu ovlivnČní
jednotlivých složek životního prostĜedí a veĜejného zdraví. OpatĜení navržená
ve vyhodnocení SEA jsou v plném rozsahu zaĜazena do zmČny koncepce „ZmČna þ. 1
Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská
pánev – sever“.
Leden 2008
Zpracovali:
RNDr. Martin Milický a Mgr. OndĜej Zeman, PROGEO s.r.o.
RNDr. VojtČch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o.
Ing. Vlasta Žáþková, Krajský úĜad - Jihoþeský kraj, odbor životního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví
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III. Opatení pro zajištní sledování a rozbor vliv
koncepce na životní prostedí a veejné zdraví
Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje je podkladem také
pro þinnost pĜíslušných vodoprávních úĜadĤ a pro þinnost dotþených obcí a
Jihoþeského kraje v samostatné i pĜenesené pĤsobnosti dle § 4 odst. 7 zákona
þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Podmínky zĜizování a provozu odbČrĤ v území TĜeboĖské pánve – sever, vþetnČ
sledování a rozboru vlivĤ koncepce na životní prostĜedí a veĜejné zdraví, jsou uvedeny
ve „ZmČnČ þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje
oblast TĜeboĖská pánev – sever“, konkrétnČ v kapitole I.6.
Povolení k odbČru podzemní vody dle § 8 vodního zákona, která budou vydána k
žádostem jednotlivých fyzických nebo právnických osob, budou vydána dle § 9
vodního zákona na þasovČ omezenou dobu. V povolení vodoprávní úĜady vČcnČ a
místnČ pĜíslušné s pĤsobností na území TĜeboĖské pánve – sever stanoví úþel,
rozsah, povinnosti a podmínky „ZmČny þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na
území Jihoþeského kraje oblast TĜeboĖská pánev – sever“ uvedené v kapitole I.6., za
kterých se tato povolení vydávají.
Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle §
8 vodního zákona, tedy osoba oprávnČná, je povinna odebírat podzemní vody
v souladu s povolením, tedy i za splnČní podmínek, za kterých se toto povolení
vydává.
Rozbor vlivu schválené koncepce na životní prostĜedí a veĜejné zdraví bude Jihoþeský
kraj provádČt zejména prostĜednictví bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti
v pĜíslušném hydrologickém roce v TĜeboĖské pánvi sever. Zpráva je zpracována za
úþelem roþního bilanþního hodnocení þasového vývoje zásob podzemních vod a jejich
jakosti v prostoru kĜídových sedimentĤ hydrogeologického rajonu 215 TĜeboĖská
pánev – severní þást.
Cílem zprávy je hodnocení þasového vývoje zásob podzemních vod a jejich jakosti
v pĜíslušném hydrologickém roce v prostoru kĜídových sedimentĤ severní þásti
tĜeboĖské pánve se zamČĜením na oblasti s významným odbČrem podzemních vod.
Hodnocení této zprávy navazuje na výsledky pĜedchozích prĤzkumných prací,
hydrodynamických zkoušek, zpráv a hodnocení realizovaných v prostoru
hydrogeologického rajonu. Podkladem pro hodnocení jsou výsledky režimního mČĜení
hladin podzemních vod a prĤtokĤ v povrchových tocích a výsledky sledování jakosti
podzemní vody ve vybraných objektech regionálního indikaþního systému TĜeboĖská
pánev – sever a v úþelových indikaþních systémech.
Jihoþeský kraj bude rozbor koncepce také provádČt na základČ Plánu hlavních povodí
ýeské republiky, který byl schválen usnesením Vlády ýeské republiky ze dne 23.
kvČtna 2007 þ. 562 a s tím souvisejícím naĜízením vlády þ. 262/2007 Sb., o vyhlášení
závazné þásti Plánu hlavních povodí ýeské republiky.
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Dále bude Jihoþeský kraj provádČt rozbor na základČ Plánu oblasti povodí Horní
Vltavy, který musí být schválen Jihoþeským krajem nejpozdČji do 22. prosince 2009.
Plány oblastí povodí dle § 25 vodního zákona stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti
povodí na základČ rámcových cílĤ a rámcových programĤ opatĜení Plánu hlavních
povodí ýeské republiky, potĜeb a zjištČného stavu povrchových a podzemních vod,
potĜeb užívání tČchto vod v daném území, vþetnČ programĤ opatĜení, které jsou nutné
k dosažení konkrétních cílĤ.
PĜi rozboru Jihoþeský kraj bude dále využívat pĜíslušných institutĤ platných právních
pĜedpisĤ.
Pokud Krajský úĜad - Jihoþeský kraj zjistí, že provádČní má nepĜedvídané závažné
negativní vlivy na životní prostĜedí nebo veĜejné zdraví, zajistí Jihoþeský kraj pĜijetí
opatĜení k odvrácení nebo zmírnČní takových vlivĤ.
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