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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 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, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
posoudil skutečnosti, na které dne 20.7.2020 upozornil správce povodí, tj.:
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
a dále ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona

s účinností od 27.7.2020 do 31.10.2020
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody)

ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
Odběr se zakazuje z vodních toků:


Blšanka (IDVT 10100062), včetně Podvíneckého potoka a všech jejich přítoků, a
z vodních děl umístěných na těchto vodních tocích, ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Podbořany

Jedná se o obce a jejich části:
Lubenec, Kryry, Blatno, Petrohrad, Očihov, Blšany, Podbořany, Vroutek
Výjimky ze zákazu:
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely, pro zajištění
zásobování pitnou vodou obyvatel.
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Odůvodnění:
Dne 20.7.2020 bylo Městskému úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, doručeno
správcem povodí oznámení o snížení vodnosti s odůvodněním, že hodnoty průtoků jsou velmi
nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních tocích dojít ke
kyslíkovému deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a
k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního
úřadu, nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšení.
Pro zajištění dodržování omezení či zákazů budou prováděny v uvedeném povodí kontroly
odběrných míst.
Zákaz odběru povrchových vod platí do odvolání. Pokud by vodní podmínky umožňovaly
odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas odvolán.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením – 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení.
Upozornění: Při nedodržení opatření obecné povahy lze uložit pokutu do výše 20.000,- Kč

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce i
elektronické desce příslušného obecního úřadu a to ve všech částech každé obce – po
dobu jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu.
Všechny obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším způsobem
v místě obvyklým (např. místní rozhlas apod.).

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ……………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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Obdrží:
1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2. Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
sídlo: Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry
3. Obec Blatno, IDDS: i24bvzj
sídlo: Blatno č.p. 59, 439 84 Blatno u Podbořan
4. Město Blšany, IDDS: cgdbsqb
sídlo: Náměstí č.p. 29, 439 88 Blšany
5. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
6. Obec Očihov, IDDS: n9ebqzu
sídlo: Očihov č.p. 7, 439 87 Očihov
7. Město Podbořany, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
8. Město Vroutek, IDDS: iyjbtza
sídlo: náměstí Míru č.p. 166, 439 82 Vroutek
9. Obec Lubenec, IDDS: 7npbcwt
sídlo: Podbořanská č.p. 51, 439 83 Lubenec

