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Ve Vrchlabí 12.08.2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve
veřejném zájmu, a to
s účinností od 12.08.2015 do odvolání
podle § 109 odst 1 a v souladu s § 115a vodního zákona
zakazuje bez náhrady v celém správním území ORP Vrchlabí tato povolená nakládání
s vodami:
1. odběr povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží,
2. odběr podzemní vody ze studní,
a to zejména pro napouštění bazénů, mytí aut, zalévání trávníků.
Zákaz se netýká odběrů povrchových a podzemních vod pro zásobování domácností a
provozů pitnou vodou, napájení zvířat, zálivky záhonů a dřevin nesoucích plody a
odběrů vody ve veřejném zájmu, a to v nezbytně nutné míře.
Odůvodnění:
Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 10. 7. 2015
zprávu Povodí Labe, státní podnik ze dne 8. 7. 2015 čj. PVZ/15/19727/Si/0 o suchém období
v červenci 2015. Na základě této zprávy vydal vodoprávní úřad dne 24.07.2015 pod
čj. ŽP/10497/2015 sdělení – výzvu občanům k hospodárnému nakládání s vodami.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro
příští období, s platností od 12.08.2015 až do odvolání vodoprávní úřad zakázal odběr
povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží a odběr podzemních vod ze studní mimo
výše uvedených výjimek.
S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné
vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2
a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného
projednání.
Poučení dotčených osob:
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního úřadu, který opatření obecné povahy
vydal (tj. 12.08.2015).
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K vydanému opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit připomínky.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu.
Nakládání s vodami v rozporu s tímto opatřením obecné povahy a nakládání s vodami bez
příslušného povolení vodoprávního úřadu je přestupkem (správním deliktem) a podléhá
sankci dle vodního zákona.

otisk úředního razítka

Iveta Lešáková DiS. v. r.
referentka oddělení vodního hospodářství
pověřená zastupováním vedoucí oddělení
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po celou dobu platnosti tohoto opatření
obecné povahy na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Vrchlabí a dotčených
obecních úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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