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Dle rozdělovníku

vpŘpnÁ vyHI,Ášrn
Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životníhoprostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. l zákonač.2541200I Sb., o vodách a o změně některých ziákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen "vodní zákon"), ajako místně příslušný vodoprávní
úřad poble ustanovení § 11 ziákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdéjší,chpředpisů, (dále jen
sprámí]řád), ve veřejném zájmls, ato

i
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s

platností do odvolání

podle uŠtanovení§ 109 odst. 1 vodnfto zákonaa v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním územíORP Hořovice, a to pro
Účely mytí aut, zaléváníhřišt',trávníků a ostatní zeleně, napouštěnínádržía bazénů.
i

odůvoánění:
i

Vtěstský úřad Hořovice, jako příslušnývodoprávní úřad, na záldadě zjištěníhydrologických poměru na
vodních tocích, kdy ke dn 24.7.ZO19 byly zaznarnenány prutoky měřené Č}{NtIÚ na Červeném

a Stroupinském potoce pod úrovníhydrologického sucha, vzhledem k přetrvávajícím minimálním

prutokŮm ve vodních tocích, mnohde pod úrovníQ:ss a rovněž vzhledem k současnému déle trvajícímu
období's minimem srážek spíšelokálního charakteru, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakáaal
odběr vbdy z vodních toků v celém správním obvodu ORP HořovicÓ, a to k účeluzaléváníhřišť,trávníků
a ostatní zeleně, mytí aut, napouštění nádržíabazénlů.
Vzhledem k dlouhodobému deficitu srážek, stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace

. a předpovědi poěasí pro příštíobdobí a sodkazem na Informačnízprávu č.60 ze dne 23.7.20196,
vydanoú Povodím Vltavy s,p,,, že souěasnou situaci vpovodí Vltavy lze zpohledu stavu povrchových
vod hodnotit jako stav hydrologického sucha, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení,
které výžaduje bezodkladné vydiání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením
§ 109 ddst. 2 a § 115a odst. 2 vodnfto zál<ona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného
projednání,

V

této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržovrání minimrálních

zŮstatko,4ých prutoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.
Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účel},a v},užitív domácnosti,

č,i. nluHolto60312019

sjr. 2

VŠechnYobce se tímto Žádají o informoná.rí občanůa právnických osob
o tomto opatření
i dalŠÍmzPŮsobem v mÍ'stě obvyklóm (např. místnírozhlas, zpravodaj,informační
letáky).
NedodrŽení této vYhláŠky nebo podmínek vydaných v platných povoleních
bude řešeno ve správním
řízení s využitím maximálních sankcí
ryp|ýv,ajících ze zikoni l,. is+tzoot Sb.. o vodách.

poučeníúčastnftů

Proti oPatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, podle 173 odst. 2 správního
§
řádu.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmabez náhrady.

K

vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. PřipomíŇy
můžepodat kdokoliv, jehož
'

práva, povinnosti nebo zaJmy mohou být opatřením obicné povahy pri*o
abteeny.
Dle § 115a odst. 1 vodnfto zákona opaření obecné povahy nabývá úěinnosti, a tó dnem
vyvěšení veřejné

vyhlášky, lterou se opatření obecné povahy ornumuje.
Toto oPatření obecné PovahY musí být v souladu s ustanovením 25 odst.
2 správnfto řádu vyvěšeno do
§
odvolání na místě k tomu obvyklém - Úřední deska MěÚ Hořovice a na vědomí
na úředních deskách
příslušných obecních úřadůa zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový pffstup.

Ing. Marcela Abrhámová

samostatný odborný referent

Onaliení musí být vyvěšeno na úřednídesce po celou dobu a současně zveřejněno
způsobem
umožňujícídátkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.

VyveSeno

Razítko

a

sejmuto

podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí opatření obecné povahy.

