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Důvodová zpráva 

Do jednání RMM předkládám návrh změny Přílohy č. 1 organizačního řádu spojený 

s navýšením počtu zaměstnanců úřadu o 1 referenta na odboru OŽP. 

Městský úřad Milevsko zaměstnává na OŽP 2 referentky na úseku vodního hospodářství, obě 

na plný pracovní úvazek. Agenda na tomto úseku je rozsáhlá (viz Příloha č. 2). V létě roku 

2019 se na úseku vodního hospodářství začala vyhrocovat situace zvýšené pracovní 

vytíženosti obou referentek, a to jednak v souvislosti s řešením mimořádné události – havárie 

na Milevském potoce a následně enormním počtem podaných žádostí na povolení studní/vrtů. 

Referentky byly ještě v tu dobu schopné došlé žádosti o studny/vrty řešit v zákonem 

stanoveném termínu (max. do 3 měsíců od data podání žádosti). Další činnosti, které mají 

referentky v náplni práce a které jim ukládá zákon, již nebyly schopny ve své pracovní době 

stihnout a vykonávaly pouze ty činnosti, které byly nutné okamžitě nebo v co nejkratší době 

řešit z důvodu dodržení zákonných lhůt (např. koordinovaná závazná stanoviska, kolaudace, 

stavební povolení ČOV, studen). Ostatní agenda byla odkládána (např. vodoprávní evidence 

za rok 2018, 2019 není zpracována vůbec, vodoprávní dozory celého ORP i města Milevska-

kontrola povolení k vypouštění odpadních vod, povolení k nakládání s vodami, schvalování 

havarijních plánů a manipulačních řádů vodních děl, zajištění evidence vodovodů a kanalizací 

za ORP, podklady pro ÚAP, atp.). 

K předpokládanému útlumu počtu nových žádostí o vrty/studny v podzimních měsících 

nedošlo, suché počasí i nadále přetrvává. K 10.02.2020 OŽP eviduje 120 žádostí. Žádosti jsou 

v současné době vyřizovány se čtyřměsíčním zpožděním a není předpoklad, že se situace 

zlepší. Důsledkem výše uvedené situace je vzrůstající nespokojenost žadatelů, což s sebou 

nese i další vytížení referentek (řešení dotazů a stížností telefonicky nebo osobním jednáním). 

Stížnosti žadatelé zasílají i na nadřízený orgán – krajský úřad – který již zaslal písemné 

upozornění na nedodržování zákonných lhůt a žádost o bezodkladné řešení situace. 

V souvislosti s havárií – otravou povrchových vod - jsou vodoprávním úřadem zaznamenány 

další dříve neřešené letité problémy, které vyžadují časově náročnou pracovní vytíženost obou 

zaměstnankyň k jejich běžné pracovní činnosti. 

Vodoprávní úřad předpokládá, že nárůst žádostí o vrty/studny nepoleví, naopak po letošní 

zimě téměř beze srážek a sněhu se předpokládá další vysychání studní. Lze tedy i v budoucnu 

očekávat další nárůst žádostí o individuální studny/vrty. Ministerstvo životního prostředí 

připravuje dotační titul pro zřízení vrtů pro obce. ORP Milevsko je navíc v nevýhodě, jelikož 

je zde veliké množství malých obcí bez přístupu na veřejný vodovod. Dle informací 

Krajského úřadu Jihočeského kraje je nárůst žádostí zaznamenán na území celého 

Jihočeského kraje (celé České republiky), a ostatní ORP situaci řeší navyšováním pracovních 

míst na úseku vodního hospodářství. 

Každý referent vykonávající agendu vodoprávního úřadu musí být do 18 měsíců od počátku 

výkonu držitelem osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (a přihlášen do 6 měsíců od 



počátku výkonu), jinak neplní podmínky stanovené pro správní řízení (není oprávněnou 

úřední osobou). Z tohoto důvodu není možné pokrýt výkon této činnosti z vlastních řad úřadu 

jiným pracovníkem. Částečná výpomoc je řešena dohodou s referentkou na MD, která ZOZ 

má, a může vypomoci v administrativních činnostech na max. 20 hodin měsíčně. To však není 

dostatečným řešením. 

Z výše uvedených důvodů žádám RMM o navýšení počtu zaměstnanců o 1 referenta OŽP na 

úseku vodního hospodářství. Pokud RMM nové místo schválí, bude vypsáno výběrové řízení 

na dobu určitou – 3 roky. V průběhu této doby bude situace vyhodnocena a následně 

předložen návrh na zachování místa na dobu neurčitou nebo jeho zrušení.  

 

 


