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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Výroková část
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad /ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, („správní řád“) ve veřejném
zájmu
I. podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 115a vodního zákona
s účinností ode dne vyvěšení tohoto opatření s platností až do jeho zrušení
se zakazuje
nakládání s povrchovými vodami - odběry povrchových vod, které byly povoleny podle § 8
odst.1 písm. a) vodního zákona.
Zákaz platí na celém správním území obce s rozšířenou působností Hlinsko, to je ve správních
obvodech obcí Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice,
Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov,
Vojtěchov, Vortová, Všeradov a Vysočina.
II.

podle § 115a odst. 2 vodního zákona

upouští

od veřejného projednání opatření obecné povahy.
Odůvodnění
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel od
správce povodí Povodí Labe, s.p., Hradec Králové „Zprávu o suchém období v červenci 2015
v oblasti správního území Povodí Labe, státní podnik“, čj.: PVZ/15/19727/Si/0. V něm upozorňuje
na nízké (podprůměrné) aktuální průtoky na sledovaných vodních tocích (minimální průtoky pod
úrovní Q355), a na dlouhodobě nepříznivý vývoj hydrologické situace na vodních tocích.
Dále vodoprávní úřad Hlinsko obdržel další zpřesňující podklady od Krajského úřadu Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125,
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532 11 Pardubice, č.j.: KrÚ 45256/2015. V něm se uvádí, že dle informací VHD Povodí Labe,
státní podnik klimatické sucho postihuje téměř všechny toky v České republice a hodnoty průtoků
charakterizující sucho byly dosaženy již ve 45 profilech. Odtok ze středního Labe představuje asi
30% dlouhodobého červencového průměru. Hladiny toků mají setrvalou tendenci nebo slabě
poklesávají. Průměrná teplota vody v tocích dosahuje 12 až 22oC, tato skutečnost může mít
nepříznivý vliv na rybí obsádku na tocích a samozřejmě i na další vodní živočichy.
Vzhledem k nepříznivému vývoji hydrologické situace na vodních tocích a předpovědi počasí pro
následující období, kdy může dojít k vážnému ohrožení přirozených ekologických funkcí vodních
toků, to vše s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné
vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad upustil od projednání s dotčenými subjekty a od
veřejného projednání.
Pro držitele platných povolení k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod platí
podmínky stanovené v daném povolení, zejména povinnost dodržení minimálního zůstatkového
průtoku v korytě vodního toku. V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích
nastal.
V souladu s ustanovením § 109 odst.1 vodního zákona je tento zákaz vydán ve veřejném zájmu, a to
bez náhrady.
Po posouzení stavu, který nyní nastal, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu.
Dle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Změna nebo zrušení opatření obecné povahy může být provedena opět pouze opatřením obecné
povahy.

„otisk úředního razítka“
RNDr. Jaroslava Šulcová
vedoucí odboru životního prostředí
v zast. Ing. Bis
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. S ohledem
na obsah doporučujeme ponechat vyvěšené po celou dobu jeho účinnosti a současně zveřejnit
způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu.
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklém (např. internet, místní rozhlas, informační letáky).

Vyvěšeno ……………

Sejmuto ………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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Doručí se (vyvěšení na úřední desce):
Obdrží:
1. Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
2. Obecní úřad Dědová
3. Obecní úřad Hamry
4. Obecní úřad Holetín
5. Obecní úřad Jeníkov
6. Obecní úřad Kameničky
7. Obecní úřad Kladno
8. Obecní úřad Krouna
9. Obecní úřad Miřetice
10. Obecní úřad Otradov
11. Obecní úřad Pokřikov
12. Obecní úřad Raná
13. Obecní úřad Studnice
14. Obecní úřad Svratouch
15. Obecní úřad Tisovec
16. Úřad městyse Trhová Kamenice
17. Úřad městyse Včelákov
18. Obecní úřad Vítanov
19. Obecní úřad Vojtěchov
20. Obecní úřad Vortová
21. Obecní úřad Všeradov
22. Obecní úřad Vysočina
Ostatní:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Krajský úřad Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, odbor životního prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 Pardubice
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