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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 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“), ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání
podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE BEZ NÁHRADY
V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP HOŘICE
odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích
a
odběr podzemních vod z domovních studní
pro jiné než pitné účely a potřebu osobní hygieny jednotlivých občanů.
Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad na základě zprávy správce povodí Povodí Labe s. p., Hradec Králové, o
hydrologických poměrech na vodních tocích, a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve
vodních tocích pod úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu neurčitou (do odvolání) zakázal odběr
vody z vodních toků a nádrží na vodních tocích a dále omezil odběr podzemních vod z domovních
studní v celém správním obvodu ORP Hořice.

Č.j. 11589/2015ME

str. 2

Dne 10.07.2015 obdržel vodoprávní úřad zprávu o suchém období v červenci 2015 (č.j.
PVZ/15/19727/Si/0) od správce povodí Povodí Labe s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, odbor
péče o vodní zdroje. Tato zpráva upozorňuje na minimální průtoky ve vodních tocích za jmenované
období, které se převážně pohybují v rozsahu Q270 až Q330. Průtoky ve vodních tocích pro období
červenec lze charakterizovat jako podprůměrné a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 30-70
%, ojediněle 90-95 % dlouhodobého měsíčního průměru.
Dle sledování podzemních vod v pozorovaných vrtech ČHMÚ na území ORP Hořice a v blízkém
okolí je hladina podzemních vod v těchto vrtech snížená až velmi nízká.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští
dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání
opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 a § 115a odst. 2
vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních
zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, informační letáky).
Poučení dotčených osob:
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.
K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

RNDr. Jiří Kopáček
vedoucí odboru ŽP

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu
vyvěšeno po celou dobu platnosti opatření obecné povahy na místě k tomu obvyklém – úřední
deska MěÚ Hořice a na vědomí na úředních deskách dotčených obecních úřadů a současně
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice v Podkrkonoší
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Obec Bašnice, IDDS: 7iha554
Obec Bílsko, IDDS: tj4a54v
Obec Boháňka, IDDS: vcrb4yt
Obec Borek, IDDS: n42b6wa
Obec Bříšťany, IDDS: nvtapi9
Obec Cerekvice nad Bystřicí, IDDS: 67bbmkh
Obec Červená Třemešná, IDDS: pmga6r7
Obec Dobrá Voda u Hořic, IDDS: whfbktk
Obec Holovousy, IDDS: 53kbqmc
Obec Chomutice, IDDS: bzvbymr
Obec Jeřice, IDDS: as5as3b
Obec Lískovice, IDDS: auvamhr
Obec Lukavec u Hořic, IDDS: gj9a9de
Město Miletín, IDDS: yncbcrq
Obec Milovice u Hořic, IDDS: kfga9h3
Obec Nevratice, IDDS: bm7a9h9
Obec Ostroměř, IDDS: aw8bb75
Obec Petrovičky, IDDS: p9zapqw
Obec Podhorní Újezd a Vojice, IDDS: enxbpfy
Obec Rašín, IDDS: qzdb5yy
Obec Rohoznice, IDDS: 7e4a6w6
Obec Sobčice, IDDS: pjwapmk
Obec Staré Smrkovice, IDDS: 69rbzxu
Obec Sukorady, IDDS: 4rxbsfz
Obec Tetín, IDDS: dstbygh
Obec Třebnouševes, IDDS: vv6appd
Obec Úhlejov, IDDS: 7bhbuda
Obec Vřesník, IDDS: hpya6cj
Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení vodního
hospodářství, IDDS: gcgbp3q

