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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 19. 7. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o opatřeních na zlepšení stavu vody 

ve Staňkovském rybníce a v rybníce Hejtman. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace: 

1. Jaké opatření na zlepšení stavu vody v rybníku Staňkovský a rybníku Hejtman provedlo 

Ministerstvo životního prostředí do dnešního dne a dále podnikne do konce roku 2018 

a plánuje v následujícím roce 2019? 

2. Jaké opatření na zlepšení čistoty přitékající vody Kostěnickým potokem do Staňkovského 

rybníka provedlo Ministerstvo životního prostředí do dnešního dne a dále podnikne do konce 

roku 2018 a plánuje v následujícím roce 2019? 

3. Poskytnutí či návrh možností, jak by obec Staňkov mohla také zlepšit stav vody 

ve Staňkovském rybníku a rybníku Hejtman? 

 

Informace žádáte poskytnout v elektronické podobě na uvedenou emailovou adresu. 

 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1, 2 Rybníky a provedení opatření ke zlepšení jejich stavu spadají gesčně do působnosti 

Ministerstva zemědělství, potažmo Podniků Povodí (správci vodních toků), nicméně 

MŽP situaci na Staňkovském rybníce a rybníce Hejtman sleduje, vzhledem k tomu, že 

jsou zařazeny na Seznam koupacích vod, podléhající reportingu EK. Zákon 

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá dle § 34, odst. 3 vodoprávnímu 

úřadu po projednání se správcem povodí přijmout odpovídající opatření; podle sdělení 

Krajského úřadu Jihočeského kraje a Povodí Vltavy, s. p., za poslední roky nebyla 
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žádná opatření přijata. Povodí Vltavy, s. p. provádí ve spolupráci s ENKI o. p. s na 

Staňkovském rybníce a Koštěnickém potoce průzkumný monitoring kvality vody 

v rybníce i na přítoku, který by měl skončit v únoru 2019 (průzkumný monitoring byl 

zahájen v roce 2017, ale dlouhodobě je sledován od roku 2008) a na jeho základě 

budou navržena nápravná opatření tak, aby cílila na konkrétní oblasti. Uvažuje se 

o chemickém srážení fosforu na přítoku vody do rybníka Koštěnickým potokem, 

případně řešení na samotném Staňkovském rybníce – aplikace dusičnanů, 

destratifikace vodního sloupce, změna v rybí obsádce, několikeré ošetření sedimentů 

nejhlubší části. Voda přitékající do rybníka má zásadní vliv i na kvalitu vody 

v samotném rybníce, a tedy tato opatření musejí být provedena i na přítoku, nejen na 

rybníce jako takovém (i když správně nastavený rybniční management může výrazně 

zlepšit kvalitu vody odtékající z rybníka oproti té přitékající). 

 

Ad 3 Možnosti, jak by mohla obec Staňkov a další obce v povodí Koštěnického potoka 

(zejména Nová Bystřice) přispět ke zlepšení stavu, jsou zachycení veškerého fosforu, 

který je v povodí produkován a posílení retence vody v obcích a městech (Nová 

Bystřice). 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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