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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Výroková část
Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, 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 a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to
s platností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním
území ORP Polička, a to pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování
objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou,
zálivky všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště), mytí motorových vozidel.

Odůvodnění
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako
příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a
vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích pod úrovní Q355
s okamžitou platností a na dobu neurčitou zakázal odběr povrchových vod z vodních toků
v celém správním území ORP Polička, a to pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů,
zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou
vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště), mytí motorových vozidel.
Tímto opatřením obecné povahy při nedostatku vody vodoprávní úřad reagoval na zprávu o
suchém období ze dne 08. 07. 2015, č. j.: PVZ/15/19727/Si/0 zaslanou Povodím Labe, s. p.,
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Opatření obecné povahy je vydáno v souladu
s výzvou Krajského úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, odboru
životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 Pardubice ze
Marta Mastná
dne 24. 07. 2015 č. j.: KrÚ 45256/2015 a v souladu s doporučením Povodí Moravy, s. p.,2015.08.04 10:38:27
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Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 24. 07. 2015 vedeného pod zn.: PM040031/2015-219/Vi.
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Vzhledem k nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující
období, 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 veřejného projednání.
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto
opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, informační letáky).
Pro držitele platných povolení k odběru, k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
povrchových vod platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména dodržení
minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku. V současné době již minimální
zůstatkový průtok na vodních tocích nastal.
Nedodržením této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve
správních řízeních s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, popřípadě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Uvedené opatření obecné povahy 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.
Dle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu
vyvěšeno do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska Městského úřadu Polička a
na vědomí na úředních deskách příslušných obecních úřadů.
Otisk úředního razítka
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovením § 25 odst. 2 správního
řádu.
Vyvěšeno ……………

Sejmuto ………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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Doručí se (s žádostí o vyvěšení na úřední desce):
Obdrží:
1. Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
2. Obecní úřad Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky
3. Obecní úřad Březiny, Březiny 32, 572 01 Polička
4. Městský úřad Bystré, Na Podkově 2, 569 92 Bystré
5. Obecní úřad Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré
6. Obecní úřad Jedlová, Jedlová 321, 569 91 Jedlová
7. Obecní úřad Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička
8. Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev
9. Obecní úřad Květná, Květná 92, 572 01 Polička
10. Obecní úřad Nedvězí, Nedvězí 87, 569 92 Bystré
11. Obecní úřad Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky
12. Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, 569 71 Pomezí
13. Obecní úřad Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky
14. Obecní úřad Pustá Rybná, Pustá Rybná 48, 572 01 Polička
15. Obecní úřad Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička
16. Obecní úřad Stašov, Stašov 6, 572 01 Polička
17. Úřad Městyse Svojanov, Svojanov 25, 569 73 Svojanov
18. Obecní úřad Široký Důl, Široký Důl 100, 572 01 Polička
19. Obecní úřad Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí
20. Obecní úřad Trpín, Trpín 77, 569 74 Trpín
Ostatní:
21. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
22. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
23. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
24. Krajský úřad Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, odbor životního
prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 Pardubice

