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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(Veřejnou vyhláškou)
OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI Z VODNÍCH TOKŮ

Výroková část
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní
úřad příslušný podle ustanovení § 104 a § 106 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 § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona

omezuje
odběr povrchových vod ze všech vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností
Poděbrady.
Odůvodnění
Dne 13. 7. 2015 obdržel Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního
prostředí, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady od Povodí Labe, státní podnik, odbor péče o vodní
zdroje, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zprávu o suchém období v červenci 2015,
č.j. PVZ/15/19727/Si/0 ze dne 8. 7. 2015v oblasti správního území Povodí Labe, státní podnik. Tato zpráva
charakterizuje minimální průtoky ve vodních tocích za jmenované období, které se pohybují převážně v rozsahu
Q270 až Q330. Průtoky ve vodních tocích pro období červenec 2015 lze charakterizovat jako podprůměrné
a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 30 – 70 % dlouhodobého měsíčního průměru.
Městský úřad Poděbrady, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě výše citované zprávy správce povodí,
tj. Povodí Labe, s.p., o hydrologických poměrech na vodních tocích, a vzhledem k přetrvávajícím minimálním
průtokům ve vodních tocích, pod úrovní Q335, tj. ukazatel pro „sucho“, s okamžitou platností a na dobu
neurčitou omezil odběr povrchové vody ze všech vodních toků v celém správním obvodu obce s rozšířenou
působností Poděbrady.
Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a nepříznivé předpovědi pro následující dny, s ohledem
na mimořádnosti situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy,
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vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání
s dotčenými subjekty a od veřejného projednání.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních
zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími, která fyzické a právnické osoby opravňují
k nakládání s povrchovými vodami.
Všechny obce v celém správním území obce s rozšířenou působností Poděbrady se tímto žádají
o informování občanů, podnikajících fyzických osob a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklém (např. místním rozhlasem, informačními letáky apod.).
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu a je bez náhrady.
Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy podle ustanovení
§ 109 odst. 1 vodního zákona, kterým se omezuje nakládání s vodami, nemohou vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeni, uplatnit písemné odůvodněné námitky podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Toto opatření musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na místě
k tomu obvyklém – úřední desce MěÚ Poděbrady, jakožto vodoprávního úřadu a na vědomí na úředních
deskách příslušných obecních úřadů.

otisk úředního razítka

Markéta Kalašová v. r.
samostatný referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle ustanovení § 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 jednotlivě (s žádostí o vyvěšení na úřední desce):
1. Obec Běrunice, IDDS: z6waw2z
2. Obec Činěves, IDDS: 8g6aw4t
3. Obec Dlouhopolsko, IDDS: pdyaned
4. Obec Dobšice, IDDS: i7dbsf8
5. Obec Dymokury, IDDS: q2fbehi
6. Obec Hradčany, IDDS: xj7bww7
7. Obec Choťánky, IDDS: z9ianp6
8. Obec Chotěšice, IDDS: vxfb5u5
9. Obec Chroustov, IDDS: b6fav27
10. Obec Kněžice, IDDS: 3itbv9u
11. Obec Kněžičky, IDDS: tyxatew
12. Obec Kolaje, IDDS: miba89h
13. Obec Kouty, IDDS: 6n6bnqg
14. Obec Křečkov, IDDS: vh7axk3
15. Obec Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn
16. Město Městec Králové, IDDS: ckrbctw
17. Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t
18. Obec Okřínek, IDDS: 5qvakdg
19. Obec Opočnice, IDDS: tpkasyq
20. Obec Opolany, IDDS: umybiym
21. Obec Oseček, IDDS: ystakha
22. Obec Pátek, IDDS: a7hb34q
23. Město Poděbrady (interní doručení)
24. Obec Podmoky, IDDS: wqxb46g
25. Obec Sány, IDDS: kt2bvub
26. Obec Senice, IDDS: xh2ajin
27. Obec Sloveč, IDDS: 9j4akh7
28. Obec Sokoleč, IDDS: 5iuavhc
29. Obec Úmyslovice, IDDS: pajan7d
30. Obec Velenice, IDDS: n7nbwjf
31. Obec Vlkov pod Oškobrhem, IDDS: zktbsek
32. Obec Vrbice, IDDS: hnwbvtx
33. Obec Vrbová Lhota, IDDS: crtbgte
34. Obec Záhornice, IDDS: pkhbjvg
35. Městský úřad Poděbrady, Úřední deska

