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Č. smlouvy: SD/00476/2022 
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Smlouva o dílo 

Město Tábor,  
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014 
se sídlem Žižkovo nám. 2/2,  390 01 Tábor 
zastoupené Mgr. Martinem Maredou,místostarostou města  
 
 (dále jen „objednatel“) na jedné straně a 
 
a 
 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
IČO: 47116901 
se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 
zastoupené : 
Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 
Ing. Šárkou Balšánkovou 
místopředsedou představenstva 
a 
Ing. Janem Cihlářem 
členem představenstva 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 
 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo: 

 

 
 

I.   Předmět díla 
1.       Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované 

v bodě 2. tohoto článku. 
2.     Předmětem díla je zpracování projektového záměru jako podkladu pro podání žádosti o 

podporu z připravovaných výzev a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životního prostředí 2021-2027 týkající se vodních nádrží v majetku města Tábor, která jsou 
uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen souhrnně „vodní nádrže“) v tomto rozsahu: 
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a) zpracování projektového záměru týkajícího se vodních nádrží a jejich povodí. V rámci 
zpracování projektového záměru zajistí ve spolupráci s objednatelem podklady pro 
zpracování předmětu žádosti o podporu, zejména: 
- podklady o řešeném území: definování řešeného území (povodí) včetně vodních toků 

a vodních nádrží,  
- fotodokumentace, 
- identifikace problémových lokalit. 

b) zpracování žádosti o dotační titul, kdy rámcový obsah žádosti bude následující:  
- předpokládaný přínos úpravy vodních nádrží, 
- zdůvodnění potřeby vypracování studie odtokových poměrů pro řešené území, 
- vymezení řešeného území (dotčená katastrální území, počet obyvatel, vymezení 

dotčeného území atd.), 
- popis řešeného území, 
- popis jednotlivých kapitol budoucí studie (analytická část - terénní průzkum, 

geodetické zaměření, rozbor sedimentů, analýza kvality vody, hydrologická data, 
modelová část, návrhová část, požadavky na majetkoprávní vypořádání, vyhodnocení, 
další požadavky na zpracování studie, ostatní související práce), 

- harmonogram prací, 
- kalkulace nákladů, 
- vazba navrhovaného projektu na koncepční dokumenty. 
Podoba projektového záměru bude upřesněna po zveřejnění metodiky, šablon pro danou 
oblast podpory. 

c) podání žádosti o dotaci z poskytnutí podpory OPŽP 2021-2027 v rozsahu: 
- založení projektu v informačním systému, 
- zajištění stanovisek nutných pro podání žádosti, 
- zkoncipování žádosti o dotaci, 
- jednání se SFŽP jménem objednatele v rozsahu nezbytném pro podání žádosti,  
- včasná kompletace žádosti vč. jejích příloh a jejich včasné předání objednateli 

k podpisu, 
- podání žádosti podepsané zástupcem objednatele na SFŽP. 

          Veškeré výše uvedené činnosti, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě 
zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“. 

3. Kontaktní osoby:  
za objednatele  
ve věcech technických: Ing. Petr Říha tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx 
ve věcech smluvních: JUDr. Dana Švecová tel. xxxxxxxx e-mail: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
za zhotovitele: xxx. xxxxx xxx, tel. xxx xxx xxx e-mail xxxxxxx.xx 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu 
realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa 
plnění. 

6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, ve 
sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není 
povinen převzít dílo s vadami.  
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II.  Termín provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 30.10.2022 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy s odbornou péčí, v 

rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 
spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně 
přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou 
zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. Veškeré odborné práce budou vykonávat pouze 
pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 
rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy a v souladu s 
obecně platnými předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou na majetku objednatele a na majetku třetích osob, 
která vznikla v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

 
   

III.  Cena za dílo 

1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran takto:  

110.000,- Kč + DPH ve výši 23.100 Kč, celkem vč. DPH 133.100 Kč. 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a nejvýše 
přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné 
provedení díla.  Na základě dohody stran nebude zhotoviteli poskytnuta žádná finanční 
záloha. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny právních 
předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá 
rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného nebo 
neúplného ocenění díla.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení díla dle této smlouvy.  
 

 
IV.   Způsob hrazení ceny za dílo 

1. Cena za provádění díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 
vystavené zhotovitelem po kompletním dodání díla (tj. až po podání žádosti o dotaci). 

2. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
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odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále tabulku o provedených měsíčních kontrolách 
(viz výše). V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  
Fakturu obsahující veškeré náležitosti doručí zhotovitel na podatelnu Města Tábor, Žižkovo 
nám. 2/2, Tábor. Faktura může být na podatelnu doručena osobně, prostřednictvím pošty či 
jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor), 
případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

4. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele. 
5. V případě neuhrazení ceny ve sjednané době splatnosti má zhotovitel právo na zaplacení 

úroku z prodlení z dlužné částky za každý den z prodlení, a to ve výši stanovené vládním 
nařízením. 

 

 

V. Sankční podmínky 
1. V případě výskytu víceprací prokazatelně způsobených vinou zhotovitele vzniklých při 

realizaci díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena 
za zhotovení díla zvýšila z důvodu jednoznačně prokazatelné viny zhotovitele.  

2. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvní pokuty a úroku 
z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

3. Pokud zhotovitel zadá část plnění díla jiné osobě (subdodavateli), je jediným garantem plnění 
smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

 

 

VI.  Změna a předčasné ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzenými dodatky. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  

3. Smlouvu lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy 
podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto 
porušila.  

4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud byť i jen částečně vypracované dílo ve 
vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. 
Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci 
objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná 
k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v 
této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 
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5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a 
případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

 
VII. Závěrečná ujednání 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají z této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Objednatele svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí 
úmysl a cíl Objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 
informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo nám. 2/2, Tábor nebo Husovo náměstí 2938, Tábor). 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této 
smlouvy zavazují do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy jednat o dodatku 
k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení. 

6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

8. Objednatel prohlašuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města Tábora dne 14.3.2022 
us.č. 3332/64/22. 

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Táboře, dne 4.5.2022    V Praze, dne 11. 05. 2022 

 Za objednatele:     Za zhotovitele:     

 

...................................................                   ...................................................... 
       Mgr. Martin Mareda                   Ing. Pavel Menhard 
       místostarosta města            ředitel divize 06 
                          

 ……………………………………..….. 
Ing. Šárka Balšánková     Ing. Jan Cihlář 
  

 



Rybníky a vodní nádrže ve vlastnictví města – stav k 30.červenci 2021 
(společně kontrolováno s OŽP – xxx. xxxxxxxx a SLMT – xxx. xxxxxx, x. xxxxxxxx) 

 
  

1. Vodní nádrž Jordán: 
- na pozemcích: zejm. na parc. č. 1761/1 k.ú. Tábor 
- rozloha: cca 51,1 ha 
- je ve správě OŽP 
- pronajat není, neboť je součást mimopstruhového rybářského revíru (Tismenice 1 - 

nádrž Jordán), který byl svěřen rozhodnutím Ministerstva zemědělství z roku 1985 do 
bezplatného užívání Krajskému výboru Českého rybářského svazu České Budějovice. 
Rybářské právo je národním majetkem a převod rybářského práva na jinou organizaci 
bez souhlasu MZe je nepřípustné. Nástupnickou organizací Krajského výboru ČRS je 
Jihočeský územní svaz ČRS. Hospodaření v rybářském revíru se řídí zarybňovacím 
plánem, který schvaluje krajský úřad a dále pak podmínkami lovu ryb, které jsou 
vydávány ČRS.   

- z hlediska rybářského není Jordán rybník, protože nemá vybavení k lovení (loviště, 
kádiště atd.) a je proto veden jako vodní tok. Jordán pro svoji hloubku nemůže mít 
vybudované loviště a kádiště, protože by výlov byl při jeho hloubce obtížnější. 
Případný výlov může probíhat i z hladiny např. pomocí sítí. Úplné vypuštění je třeba 
minimalizovat z důvodu dlouhodobého zpětného napouštění. Jordán není veden jako 
vodní tok, je to vodní nádrž, což je nadřazený pojem, kde se následně může použít 
bližší určení podle způsobu využití, např. rybník. Jordán je víceúčelová vodní nádrž, 
protože slouží několika účelům. Rybářské využití, vodárenské využití – je záložním 
zdrojem pro vodárenskou soustavu Veselí – Soběslav - Tábor – Milevsko, k čemuž 
slouží i úpravna vody Rytíř, zdroj vody pro jiné účely, rekreační využití, 
protipovodňový účel. Z výše uvedených důvodů ho proto nelze komerčně využívat - 
pronajímat. Pronajímat výkon rybářského práva lze pouze lze pouze za podmínek v § 
6 a § 8 zákona o rybářství č. 99/2004. Aby bylo možno pronajmout Jordán jako 
rybářský revír, muselo by ho město vybavit jako rybník z hlediska rybářského (tj. 
zřídit loviště, kádiště, přístup k hrázi atd.) a poté požádat o zrušení rybářského revíru a 
požádat o jeho vyhlášení jako soukromý rybářský revír. Změna vybavení Jordánu jako 
rybníka pro účely rybářského hospodaření z hlediska ochrany památky (Jordán je 
zapsán jako technická kulturní památka) není možná. Pronajímat vodní tok z hlediska 
zákona o rybářství není možné. Otázka možnosti pronájmu byla v minulosti již 
několikrát prověřována na Krajském úřadu Jihočeského kraje, který je příslušný k 
vyhlašování rybářských revírů (§ 21), a není zdaleka nová. Již při přípravě Obnovy 
rybníka Jordán město prověřovalo tyto možnosti a narazilo na výše uvedené 
skutečnosti, které pronájem vylučují. 
 

2. Vodní nádrž Malý Jordán 
- na pozemcích: zejm. parc. č. 265/1, 265/8, 265/10, 265/11, 265/12, 265/15, 265/16, 

265/23 k.ú. Náchod u Tábora 
- rozloha: cca 3,2 ha 
- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biokoridoru 
- je ve správě OŽP 
- v současné době je zpracována dokumentace na opravu vypouštění (předpokládaná 

realizace v r. 2017 (oprava objektů byla povolena, provedena a zkolaudována v r. 
2018 a týkala se výměny tabulí stavidel a obnova nátěru konstrukcí a dále opravy 
dlažby, kamenného zdiva a stabilizace dna, přičemž se opravil v rámci možností 
vlastní mechanismus cévových tyčí) a na odbahnění (realizace dle finančních 
prostředků, dotací) 

- z důvodu potřeby řešit kvalitu vody v Jordánu se zde nedoporučuje rybářsky 
hospodařit, event. hospodařit jen ve velmi omezeném rozsahu (chov dravých ryb) 



 
3. Velký Radimovický:  

- na pozemcích: parc. č. 103/2 k.ú. Radimovice 
- rozloha: cca 4,1 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo Českému rybářskému svazu MO Tábor. 

Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 

- podle sdělení OŽP zde byla 1.11.2016 provedena v rámci vodoprávního dozoru 
prohlídka technickobezpečnostního dohledu. Z té vyplynulo, že rybník zřejmě 
nevyhovuje požadované bezpečnosti vodního díla při povodních, a to z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu bezpečnostních přelivů a nekapacitních objektů 
v obtokové stoce. Bylo doporučeno zadat zpracování posudku bezpečnosti vodního 
díla při povodních, ze kterého vyplynou opatření pro zajištění rybníku při povodních. 

- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biokoridoru 
 

4. Hájkový Radimovice: 
- na pozemcích: parc. č. 125/2 k.ú. Radimovice 
- rozloha: cca 0,4 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo Českému rybářskému svazu MO Tábor. 

Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 

- podle územního systému ekologické stability patří mezi interakční prvek 
 

5. Podedvorný Radimovice: 
- na pozemcích: parc. č. 82 k.ú. Radimovice 
- rozloha: cca 1,5 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo Českému rybářskému svazu MO Tábor.  

Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 

- podle sdělení OŽP zde byla 1.11.2016 provedena v rámci vodoprávního dozoru 
prohlídka technickobezpečnostního dohledu. Z té vyplynulo, že rybník zřejmě 
nevyhovuje požadované bezpečnosti vodního díla při povodních, a to z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu bezpečnostních přelivů a nekapacitních objektů 
v obtokové stoce. Bylo doporučeno zadat zpracování posudku bezpečnosti vodního 
díla při povodních, ze kterého vyplynou opatření pro zajištění rybníku při povodních. 

- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biokoridoru. 
 

6. Mlynářka Radimovice: 
- na pozemcích: parc. č. 158 k.ú. Radimovice 
- rozloha: cca 1,9 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo Českému rybářskému svazu MO Tábor. 

Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 

- podle sdělení OŽP zde byla 1.11.2016 provedena v rámci vodoprávního dozoru 
prohlídka technickobezpečnostního dohledu. Z té vyplynulo, že rybník zřejmě 
nevyhovuje požadované bezpečnosti vodního díla při povodních, a to z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu bezpečnostních přelivů a nekapacitních objektů 
v obtokové stoce. Bylo doporučeno zadat zpracování posudku bezpečnosti vodního 
díla při povodních, ze kterého vyplynou opatření pro zajištění rybníku při povodních. 

- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biocentra. 
 

7. Rybník Zárybničná Lhota I.: 
- na pozemcích: parc. č. 214 k.ú. Zárybničná Lhota 
- rozloha: cca 0,2 ha 



- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo společnosti SALMO MAŠÁT Tábor. 
Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 
 

8. Rybník Zárybničná Lhota II.: 
- na pozemcích: parc. č. 217 k.ú. Zárybničná Lhota 
- rozloha: cca 0,36 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo společnosti SALMO MAŠÁT Tábor. 

Podnájem byl vysoutěžen v roce 1994 ve výběrovém řízení, na kterém se 
spolupodílelo město. 

 
9. Obecní rybník ve Stoklasné Lhotě  

- na pozemcích: parc. č. 23 k.ú. Stoklasná Lhota 
- rozloha: cca 0,2 ha 
- je pronajatý SLMT, který jej dále podnajala hasičům ve Stoklasné Lhotě. 
- nejedná se o chovný rybník, jde o bezpečnostní umělou nádrž v intravilánu obce 
- v roce 2002 zde SLMT provedla rekonstrukci v hodnotě cca 600 tis. Kč 

 
10. Dolejší rybník ve Stoklasné Lhotě 

- na pozemcích: parc. č. 5/2 k.ú. Stoklasná Lhota 
- rozloha: cca 0,35 ha 
- patří do správy OSMM, hospodářsky není využíván 
- jde o rybník v intravilánu obce 
- vyžaduje rekonstrukci 
- je zpracován projekt a vydáno stavební povolení včetně nakládání s vodami z r. 2019 

 
11. Rybník Stoklasná Lhota u vsi I. 

- na pozemcích: parc. č. 88/4 k.ú. Stoklasná Lhota 
- rozloha: cca 0,3 ha 
- patří do správy OSMM, hospodářsky není využíván 
- vyžaduje rekonstrukci 

 
12. Rybník Stoklasná Lhota u vsi II. 

- na pozemcích: parc. č. 88/2 a 88/9 k.ú. Stoklasná Lhota 
- rozloha: cca 0,23 ha 
- patří do správy OSMM, hospodářsky není využíván 
- vyžaduje rekonstrukci 

 
13. Rybník Stoklasná Lhota III. – nově získaný v X. / 2020 v rámci pozemkových úprav 

- na pozemcích: parc. č. 1169/1, 1196, 1207, 1210 k. ú. Stoklasná Lhota 
- rozloha: cca 0,77 ha 
- patří do správy OSMM 
- získán od SPÚ: pozor dotace do roku 2025 (možná 2026 – dle data, které nám SPÚ 

dodatečně sdělí) – udržitelnost! 
 

14. Zahrádecký  
- na pozemcích: parc. č. 567 k.ú. Klokoty 
- rozloha: cca 4,7 ha, využitelná vodní plocha jen cca 1 ha 
- hráz rybníka patří Ministerstvu obrany 
- pronajaty SLMT, který rybník využívá pro chov ryb 
- patří do soustavy Natura 2000 – evropsky významná lokalita: výskyt chráněné kuňky 

ohnivé, obojživelníků a ohroženého listonoha letního, hnízdiště ptáků 
- stanovená regulace intenzity rybářského hospodaření na rybníku: nasazování nízké 

rybí obsádky, mladá věková stadia ryb, nehnojit, regulovat intenzitu přikrmování ryb 



- je nutné opravit výpustní zařízení rybníku: nyní je nefunkční výpustní zařízení, cca 
70% je zarostlého rákosem 

- pro přístup k rybníku je nutné mít souhlas třetích osob (přístupová cesta vede přes 
soukromé pozemky) 
 

15. Studený 
- na pozemcích: parc. č. 696/854 k.ú. Klokoty 
- rozloha: cca 1,78 ha, využitelná vodní plocha jen cca 0,78 ha 
- v KN veden jako ostatní plocha, manipulační plocha 
- pronajaty SLMT, který rybník hospodářsky nevyužívá (omezení – viz níže) 
- patří do soustavy Natura 2000 – evropsky významná lokalita: výskyt chráněné kuňky 

ohnivé, obojživelníků a ohroženého listonoha letního, hnízdiště ptáků 
- stanovená regulace intenzity rybářského hospodaření na rybníku: nemá se obnovovat 

rybářské hospodaření na rybníku  
- z 80% zarostlá vodní plocha, poškozené výpustní zařízení 
- využitelnost pro rybí obsádku 
- pro přístup k rybníku je nutné mít souhlas třetích osob (přístupová cesta vede přes 

soukromé pozemky) 
 

16. Pochytil 
- na pozemcích: parc. č. 696/826 k.ú. Klokoty 
- rozloha: rybník je rozdělen na 2 části – první část vlastní město (výměra cca 0,9 ha), 

druhou část vlastní třetí osoby. Využitelná vodní plocha jen cca 0,78 ha 
- v KN veden jako ostatní plocha, manipulační plocha 
- pronajaty SLMT, který rybník hospodářsky nevyužívá (omezení – viz níže) 
- patří do soustavy Natura 2000 – evropsky významná lokalita: výskyt chráněné kuňky 

ohnivé, obojživelníků a ohroženého listonoha letního, hnízdiště ptáků 
- stanovená regulace intenzity rybářského hospodaření na rybníku: nasazování nízké 

rybí obsádky, mladá věková stadia ryb, nehnojit, regulovat intenzitu přikrmování ryb 
- pro přístup k rybníku je nutné mít souhlas třetích osob (přístupová cesta vede přes 

soukromé pozemky)  
- poškozeno výpustní zařízení, z 80% zarostlá vodní plocha 

 
17. Praporka 

- na pozemcích: parc. č. 175 k.ú. Nasavrky u Tábora 
- rozloha: cca 2,4 ha 
- pronajatý SLMT, který jej dále podnajalo Českému rybářskému svazu MO Tábor  
- dle OŽP je stav vypouštěcího objektu havarijní a je zde nedostatečně kapacitní 

bezpečnostní přeliv. Již v roce 2005 bylo vydáno stavební povolení na opravu a 
odbahnění, nepodařilo se však získat dotaci a oprava a odbahnění nebyly realizovány 
(v roce 2004 byly předpokládané náklady 3,5 mil. Kč) 

- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biokoridorů 
- pro přístup k rybníku je nutné mít souhlas třetích osob (přístupová cesta vede přes 

soukromé pozemky) 
 

18. Plocek 
- na pozemcích: parc. č. 287 k.ú. Sezimovo Ústí 
- rozloha: cca 1,9 ha, hospodářsky k využití cca 1,5 ha 
- pronajatý SLMT, který zde hospodaří (chov ryb)  
- v r. 2008 SLMT zde realizovala opravu výpustného zařízení a tělesa hráze za cca 600 

tis. Kč 
- podle územního systému ekologické stability patří do kategorie biocenter 
- vhodné částečné odbahnění pod tělesem dálnice, tím by došlo ke zvětšení produkční 

plochy 
 



19. Ušák 
- na pozemcích: parc. č. 302 k.ú. Sezimovo Ústí 
- rozloha: cca 0,3 ha 
- jde o rybník pod dálnicí u Kozího hrádku, ve kterém stojí 2 mostní pilíře  
- pronajat SLMT, hospodářsky nevyužíván – je zcela zastíněn tělesem dálnice, chov 

ryb je zde nerentabilní a nevýnosný 
- výpusť byla vytvořena při stavbě dálnice, došlo i k odbahnění rybníka 

 
20. Čápův rybník 

- na pozemcích: parc. č. 5953 k.ú. Tábor 
- rozloha: cca 2,2 ha, hospodářsky využitelné cca 1,8 ha 
- pronajatý SLMT, který zde hospodaří (chov ryb)  
- nutná rekonstrukce (zejm. obnova výpustného zařízení) 
- využitelná plocha pouze jen cca 0,5 ha, nutné odbahnění a vytvoření nové výpusti 

 
21. Dolní Návesník 

- na pozemcích: parc. č. 1497/4 a 1497/5 k.ú. Měšice u Tábora 
- rozloha: cca 0,26 ha 
- patří do správy OSMM, hospodářsky není využíván 
- v r. 2016 provedena městem oprava hráze, požeráku a odtokového koryta za cca 1,1 

mil. Kč 
- rybník je v intravilánu obce 

 
 

22. Horní Návesník  
- na pozemcích: parc. č. 1493/3 k.ú. Měšice u Tábora 
- rozloha: cca 0,2 ha 
- patří do správy OSMM, hospodářsky není využíván 
- rybník je v intravilánu obce 

 
      23. Dolní 
 -     na pozemku parc.č.840/3, k.ú. Čekanice u Tábora 
            -     rozloha 0,85 ha,  
            -     tzv. biologický rybník  

-     vymezen v rámci studie pro obytnou a odpočinkovou zónu Čekanice 
-     v pachtu Šťičí Líheň Esox s.r.o.        
 
 

      24. Horní 
 -     na pozemcích parc.č.128,127/1,127/2 ad., k.ú. Čekanice u Tábora 
            -     rozloha 1,1 ha,  
            -     tzv. biologický rybník  

-     vymezen v rámci studie pro obytnou a odpočinkovou zónu Čekanice u Tábora 
-     v pachtu Šťičí Líheň Esox s.r.o.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pro rybníky platí povinnost provádět technickobezpečnostní dohled, s výjimkou 
Jordánu jsou všechny ostatní rybníky ve IV. kategorii z hlediska TBD, kdy si dohled může 
zajišťovat sám vlastník. Tato povinnost může být přenesena na nájemce. 

 
Další povinností je mít povolené nakládání s vodami ke vzdouvání a akumulaci. Toto 

povolení má (dle záznamů OŽP dle stavu měsíc říjen 2020) Jordán, Malý Jordán, Horní a Dolní 
rybník v Zárybničné Lhotě (povolení je na pana xxxxxx xxxxxx a je zatím v platnosti), Velký 
Radimovický, Hájkový Radimovice, Podedvorný Radimovice, Mlynářka Radimovice. Ostatní 
rybníky nemají podle evidence OŽP platné povolení k nakládání s vodami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


