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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení §§ 25 písm. b) a 27 odst. 1 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o vodovodech
a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona
o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu

s platností od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ustanovením §§ 25
odst. 3, 172 a 173 správního řádu

omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v obcích Jevany, Kostelec nad Černými Lesy,
Kostelec nad Černými Lesy - část Svatbín, Kozojedy, Nučice,
Oleška, Oleška - části Bulárka, Králka a Krymlov,
Prusice, Štíhlice, Výžerky a Vyžlovka,
spočívající v zákazu kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních
zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné
vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům.
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V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouštějí přestupku podle ustanovení
§ 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50.000 Kč. V případě
právnických osob se jedná o správní delikt podle ustanovení § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech
a kanalizacích s výší pokuty do 50.000 Kč.
Odůvodnění:
Dne 20.4.2018 požádala společnost VODOS s.r.o., IČO 47538457, sídlo Legerova 21, 280 02 Kolín, jako
provozovatel skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Jevany, Kostelec nad Černými
Lesy, Kostelec nad Černými Lesy - část Svatbín, Kozojedy, Oleška - části Bulánka, Králka a
Krymlov, Štíhlice, Výžerky, Vyžlovka, Zásmuky a v obcích, které společnost VODOS s.r.o. nespravuje,
ale odebírají vodu ze svazku JEKOZ: Vitice - část Dobré Pole, Doubravčice, Kouřim, Kouřim - část
Vrcha, Nučice, Oleška, Prusice a Přehvozdí o vydání opatření obecné povahy na omezení užívání pitné
vody z veřejného vodovodu ve výše uvedených obcích. Podle sdělení žadatele je v současné době
kapacita vodních zdrojů nedostatečná a nelze ji navýšit.
Vodoprávní úřad dne 4.5.2018 vyvěsil na úřední desce návrh opatření obecné povahy, týkající se
dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro jiné účely nežli osobní potřebu k pitným a
hygienickým účelům v době od 1.6.2018 do 31.8.2018 a vyzval dotčené osoby k podání písemných
námitek. Žádné námitky uplatněny nebyly.
Vodoprávní úřad žádá dotčené obce, aby opatření obecné povahy vyvěsily na svých úředních
deskách a po jeho svěšení vrátily vodoprávnímu úřadu s potvrzením o vyvěšení. Toto opatření
obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce i na úřední desce s dálkovým přístupem příslušných
obecních úřadů po celou dobu jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu v Říčanech. Vodoprávní
úřad v Říčanech žádá místně příslušné obecné úřady o sdělení tohoto oznámení v obcích dalším
způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas apod.).
Poučení:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce vodoprávního úřadu.
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2
správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Gizela Morávková v. r.
referent oddělení vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce do 31. 8. 2018.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

