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Ve Vrchlabí 21.09.2015

ZRUŠENÍ 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“),
ruší s účinností od 21.09.2015
v souladu s § 115a vodního zákona
opatření obecné povahy při nedostatku vody vydané dne 12.08.2015 pod čj.
ŽP/11413/2015, účinné od 12.08.2015,
kterým byla zakázána 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 netýkal 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 zakázal s platností od
12.08.2015 až do odvolání opatřením obecné povahy ze dne 12.08.2015 pod čj.
ŽP/11413/2015 odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží a odběr
podzemních vod ze studní mimo stanovených výjimek.
Vodoprávní úřad posoudil nynější situaci a dospěl k závěru, že již není třeba trvat na
vydaném zákazu, a proto tímto ruší vydané opatření obecné povahy při nedostatku vody.
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Toto zrušení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na místě k tomu
obvyklém – úřední deska MěÚ Vrchlabí a dotčených obecních úřadů a současně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:…..……………

Sejmuto dne:…………………..

Rozdělovník
Obec Čermná, IDDS 3g9be59
Městys Černý Důl, IDDS piube4y
Obec Dolní Branná, IDDS 8hxa6nm
Obec Dolní Dvůr, IDDS hzba6sn
Obec Dolní Kalná, IDDS qvabku4
Obec Dolní Lánov, IDDS fw2a6hs
Obec Horní Kalná, IDDS 7tua6ja
Město Hostinné, IDDS dgsbd5f
Obec Klášterská Lhota, IDDS 2uwa9ge
Obec Kunčice nad Labem, IDDS eaybxcm
Obec Lánov, IDDS avja7em
Obec Prosečné, IDDS 78ka58e
Obec Rudník, IDDS z86bx3g
Obec Strážné, IDDS 57sbxe5
Město Špindlerův Mlýn, IDDS fb3b4nn
Město Vrchlabí, IDDS f77btm4
Na vědomí
Povodí Labe, státní podnik, IDDS dbyt8g2
Lesy České republiky, s.p., IDDS e8jcfsn
Správa Krkonošského národního parku, IDDS ssxrbr7
Český hydrometeorologický ústav, IDDS e37djs6
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