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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO PŘECHODNÝ NEDOSTATEK VODY
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst. 2 písm. c), § 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

s platností od 22.12.2015
podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ust. § 115a vodního zákona

odvolává a ruší
zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém
správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely
zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů,
mytí aut
který byl proveden opatřením obecné povahy č.j. 42677/2015-MURI/OVÚ/726, ze dne 12.8.2015.
Odůvodnění:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), na
základě zprávy správce povodí Povodí Vltavy, s.p., a povodí Labe, s.p. o hydrologické situaci na vodních
tocích (Informační zpráva č.3 / Červenec_2015; o mimořádných vodních stavech a suchu na vodních
tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Vltavy a Hydrologická situace na území ve
správě Povodí Labe, s.p.), vzhledem k přetrvávajícím velmi nízkým průtokům, ve vodních tocích, pod
úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu do odvolání vydal zákaz odběrů vody z vodních toků na
území své působnosti pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.
Na základě vývoje srážek a v souvislosti s výrazně nižším výparem vody, poklesem spotřeby vody pro
zalévání, poklesem teploty vody v tocích i nádržích a vypouštěním vodních nádrží došlo ke zlepšení
situace, vodoprávní úřad rozhodl ke dni 22.12.2015, o odvolání opatření obecné povahy č.j. 42677/2015MURI/OVÚ/726, ze dne 12.8.2015 a zrušení zákazu odběru povrchových vod z vodních toků v celém
správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků,
napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.
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Podkladem pro zrušení opatření obecné povahy byla zpráva správce povodí Povodí Vltavy, s.p., a povodí
Labe, s.p. o hydrologické situaci na vodních tocích (Informační zpráva č.20 / Červenec_2015; o
mimořádných vodních stavech a suchu na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku
Povodí Vltavy a Hydrologická situace na území ve správě Povodí Labe, s.p., ke dni 4.12.2015),
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření obecné povahy lze
uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením dotčeny.
Dle ust. § 115 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 ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ
v Říčanech a na vědomí na úředních deskách dotčených obecních úřadů
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklém.

Ing. Václav Balvín v.r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
"otisk úředního razítka"

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, a na úředních deskách úřadů
obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obecní úřad Babice, IDDS: vxtaugv
sídlo: Babice č.p. 6, 251 01 Říčany u Prahy
Obecní úřad Březí, IDDS: um9ajxf
sídlo: Březí č.p. 101, 251 01 Říčany u Prahy
Obecní úřad Čestlice, IDDS: rmtbzat
sídlo: Pitkovická č.p. 17, Čestlice, 251 01 Říčany
Obecní úřad Dobřejovice, IDDS: n7ua9vb
trvalý pobyt: Na návsi č.p. 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u Prahy
Obecní úřad Doubek, IDDS: ihjatbq
sídlo: Doubek č.p. 77, 251 01 Říčany u Prahy

