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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, jako 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, 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

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje povolené 
odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností 
Příbram (vyjma území Vojenského újezdu Brdy), a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, 
napouštění bazénů a nádrží.

Odůvodnění

Městský úřad Příbram, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě Informační zprávy č. 3/2015 ze dne 
07.08.2015 správce povodí Povodí Vltavy s. p., Vodohospodářského dispečinku, Holečkova 8, Praha 5 
o  mimořádných  vodních  stavech a  suchu na vodních  tocích a  vzhledem k přetrvávajícím  minimálním 
průtokům ve vodních tocích, s ohledem na aktuální hydrologickou předpověď, s okamžitou platností a na 
dobu neurčitou, zakázal povolené odběry vody z vodních toků v celém správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Příbram, a to k účelu mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů a nádrží.

Deficit vody ve vodních tocích, který se projevil v uplynulých týdnech, pokračuje, žádná rozsáhlá srážková 
činnost neproběhla. Průtoky ve vodních tocích pro období červenec lze charakterizovat jako podprůměrné 
nebo minimální.

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji  hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští  dny, 
s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 
odst.  2  a  §  115a  odst.  2  vodního  zákona  upustil  od  projednání  s dotčenými  subjekty  a  veřejného 
projednání. Situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření.

V této  souvislosti  vodoprávní  úřad  upozorňuje  právnické  a  fyzické  osoby  na  dodržování  minimálních 
zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.
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Všechny  obce  se  tímto  žádají  o  informování  občanů  a  právnických  osob  o  tomto  opatření  
i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas).

Poučení účastníků

Proti  opatření  obecné  povahy  nelze  podat  opravný  prostředek  podle  §  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.

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 obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do 
odvolání na místě k tomu obvyklém – na úřední desce Městského úřadu Příbram a na vědomí na úředních 
deskách příslušných obecních úřadů.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Walenka v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.

11.08.2015

Vyvěšeno…………….. sejmuto…………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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Rozdělovník:
Doručí se (s žádostí o vyvěšení na úřední desce):

obec  Bezděkov pod Třemšínem, obec  Bohostice, obec  Bohutín, obec  Bratkovice, město Březnice, obec 
Buková u Příbramě, obec Bukovany, obec Cetyně, obec  Čenkov, obec  Dlouhá Lhota, obec  Dolní Hbity, 
obec Drahenice, obec Drahlín, obec Drásov, obec Dubenec, obec Dubno, obec Háje, obec Hluboš, obec 
Hlubyně, obec Horčápsko, obec Hudčice, obec Hvožďany, obec Chrást, obec Chraštice, obec Jablonná, 
městys Jince, obec Kamýk nad Vltavou, obec Kotenčice, obec Koupě, obec Kozárovice, obec Křešín, obec 
Láz, obec  Lazsko, obec  Lešetice, obec  Lhota u Příbramě, obec  Milín, obec  Modřovice, obec  Narysov, 
obec  Nepomuk, obec  Nestrašovice, obec  Občov, obec  Obecnice, obec  Obory, obec  Ohrazenice, obec 
Ostrov,  obec  Pečice,  obec  Pičín,  obec  Počaply,  obec  Podlesí,  město  Příbram,  obec  Radětice,  město 
Rožmitál pod Třemšínem, obec Sádek, obec Sedlice, obec Smolotely, obec Solenice, obec Starosedlský 
Hrádek, obec  Suchodol, obec  Svojšice, obec  Těchařovice, obec  Tochovice, obec  Trhové Dušníky, obec 
Třebsko, obec Tušovice, obec Věšín, obec Višňová, obec Volenice, obec Vrančice, obec Vranovice, obec 
Vševily, obec Vysoká u Příbramě, obec Zalužany, obec Zbenice, obec Zduchovice 

Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5
Povodí Vltavy s.p., Vodohospodářský dispečink, Holečkoka 8, Praha 5
Lesy České republiky, Oblastní správa toků, Tyršova 1902, Benešov
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