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VEREJNA VYHLASKA
opatření obecnépoYahypři nedostatkuvody

Městský úřadHořovice, odbor výstavbya životníbo
prostřeď' jako vodoprávníriiad příslušný
podle
s 104 odst.2 písm'c) a š 106 odst. ), zakonač.254/200Isb.' o vodách a o změněněkter.ých
zákonů
(vodníziíkon),ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen .vodnízákon''),ajato místněpříslušný
vodopřávní
úřadpodle ustanovení$ 11 zílkonač.500/2004sb.' správnířád' ve zněnípozdějšíchpředpisů,(dae jen
správnířád),ve veřejném
záimu' a to
s platností do odvo|ání
poďe ustanovení
Š109odst' 1 vodníhozákonaa v souladus š l15a vodníhoZíkona
zakazuje odběr povrchoťch vod z vodních toků v c€lém správním územíoRP Hořovice, a to pro
účelymytí aut, zaléváníhřišť, tráYnftů' mpouštěnínádržía bazénů.

odůvodněni:
Městský úřadHořovice, jako příslušnývodoprávníúřad,na základě Zjištěníhyďologických poměru na
vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícímminimálním prutokum ve vodních tocích, mnohde pod
úrovníQ]55a lovněžvzhledemk současnému
déletrvajícímu
obdobís minimemsrážekspíšelokáního
charakteru. s okamžitouplatnostía na dobu neulčitou' ZakáZal odběr vody z vodních toků v celém
správnímobvodu oRP Hořovice, a to k účeluza]éváníMišť' Íávníků'mytí aut, napouštěnínádržía
bazénů.
vzhledem ke stávajícímu
nepříznivému
vyvoji hydrologjckésituacel př;Jpo.védipočasíplo příští
období s olúedemna mimořádnost situace a ohmženíŽ prodlení,kterélyŽaduje bezodkladnévydání
opatřeníobecnépovahy,vodopráwíúřadv souladus ustanovením
s l09 odst.2 a Š115a odst'2 Vodního
zákona upustil od projednánís dotč€nými subjektya veřejnéhoprojednání'
V tétosouvislosti vodoprávníúřad upozorňujeprávnické a fyzické osoby na dodržovárríminimrálních
zůstattovýchoútoků'stanovenýchpříslušnýmirozhodnutímiopravilujícímik nalládání s vodamivoda ze studníb},měIabý vwžívánazeiménaDropi@!!!čc1YďrqžÚLyrlomácnosti'

cj. MUHO/13433/2017

sa.2

Všechny obce s€ tímto žádají o informování občanůa právnických oóob o tomto opatření
i dalšímzpůsobemv místěobrTklém (např. místníroálas, zpravodaj'infomačníletiiky).
Nedodrženítéto vyhlášky nebo podmínekvydaflých v platných povoleních bude řešeno ve spIávním
řízenís q,rržitímmaximálních sankcí v}plývajícíchzE záko|a ě.25412001 sb.' o vodách' popřípadě
předpisů.
ve zněnípozdějších
zákonač.200/1990Sb', o přestupcích,

Poučeníúčastníků
Proti opatření obecnépovžlhynelze podat opravný plostředek podle s 173 odst' 2 správního řádu'
Uved€né opatřeníje činěnove veřejnén zájmu bez náhrady.
K \Tdanémuopatřeníobecnépovaly 1Zeuplatnitpřipomínky.Připomínky můŽepodatkdokoliv' jehož
pláv4 povinnosti nebo zájmy mohoubýt opatřenímobecnépovaly přímodotčeny'
Dle š 115a odst. l vodni-tlozákona opatřeníobecnó povahy nabývá účinnosti
' a to dnem vyvěšeníveřejné
!}hláŠky.
poVaiyolnamuje.
kterouse opalíeru
obecné
Toto opaťeníobecnépova}rymusíbýt v souladu s ustanovením$ 25 odsÍ.2 sFávnÍIo řádu q'věšeno do
odvolání na místěk tomu obvyldém_ úřednídeska MěÚ Hořovice a na vědomí na úředníchdeskách
příslušnýchobecníchúřadůa zveřejněno způsobemumožňujícím
dá1kovýpřístup'

Ing. Maícela Abrhámová
samostatnýodbomýreferent

opatření musí být Y'Ťěšeno na úřední desce po c€lou dobu a současnězv€řejněno
umožňujícídálko\.ý přístup poďe Š25 odst. 2 správníro řádu.
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Razítkoa podpis orgánu' kteťýpotvŤzujevyvěšenía sejmutíopatřeníobec[épovahy'

způsobem

