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V Žatci dne 18. 07 .2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
( Veřejnou vyhláškou )
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad s rozšířenou
působností, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 zákona č.500/2004
Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 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 (dále jen "vodní zákon"), posoudil skutečnosti, na které dne
12. 07. 2019 upozornil správce povodí, tj.Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3, IČ 70889988 a dále ve veřejném zájmu

s účinností od 19. července 2019 do 31. října 2019
podle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 109 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I.

ZAKAZUJE ODBĚR

povrchových vod (opatření při nedostatku vody) z následujících vodních toků včetně všech
přítoků a na všech příslušných vodních dílech ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Žatec :
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Břežanský potok (Čínovská svodnice)

IDVT 10233618

ř.km 0,0 – pramen

Drahomyšlská stoka

IDVT 10236034

ř.km 3,3 – pramen

Hasina

IDVT 10224272

ř.km 2,9 – 7,6

Hůrecký potok

IDVT 10231279

ř.km 0,0 – pramen

Hutná I.

IDVT 10100363

ř.km 0,0 – 7,9

Chomutovka

IDVT 10100072

ř.km 6,0 – 18,3

PBP Ohře v ř.km 96,5

IDVT 11000046

ř.km 0,0 – pramen

PBP Ohře – Nové Sedlo

IDVT 11000047

ř.km 0,0 – pramen

Potok od Bezděkova

IDVT 10231275

ř.km 0,0 – pramen

Potok v zahradách (Žatec)

IDVT 10233638

ř.km 0,0 – pramen

Slepé rameno Ohře pod Tvršicemi

IDVT 11000263

ř.km 0,0 - pramen

Jedná se o dále uvedené obce a jejich části :
Tuchořice

-

Tuchořice, Nečemice, Třeskonice

Lipno

-

Drahomyšl, Lipno, Lipenec

Nové Sedlo

-

Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice, Žabokliky

Bitozeves

-

Nehasice, Tatinná, Vidovle

Velemyšleves -

Minice, Zálezly, Truzenice

Žíželice

-

Hořetice, Přívlaky, Stroupeč

Lišany

-

nečlení se na části

Staňkovice

-

Tvršice, Selibice

Žatec

-

Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Žatec

II. Z A K A Z U J E O B E C N É N A K L Á D ÁN Í
S P O V R CH O V Ý M I V O D A M I
v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 a § 105 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů z vodního toku – PBP Ohře v ř.km 96,5
(IDVT 11000046), Potok od Bezděkova (IDVT 10231275) a Potok v zahradách (Žatec)
(IDVT 10233638) včetně všech přítoků tohoto vodního toku

s účinností od 19. července 2019 do 31. října 2019
Jedná se o dále uvedené obce a jejich dotčené části :
Žatec

-

Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Žatec
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Případné omezování nebo zákazy nakládání s vodami se netýkají odběrů pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a dále odběrů povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem
jsou mj. odběry povolené ve veřejném zájmu.

Odůvodnění
Dne 12. 07. 2019 bylo Městskému úřadu Žatec, Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu
prostředí oznámeno správcem povodí, tj. Povodí Ohře s.p. Chomutov, že v důsledku mimořádné
situace – nevhodných klimatických podmínek a deficitu srážkové vody, došlo k přechodnému
nedostatku povrchové vody a k významnému snížení průtoků v povodí vodních toků Břežanský
potok (Číňovská svodnice), Drahomyšlská stoka, Hasina, Hůrecký potok, Hutná I., Chomutovka,
PBP Ohře v ř.km 98,5, PBP Ohře-Nové Sedlo, Potok od Bezděkova, Potok v zahradách (Žatec),
a Slepé rameno Ohře pod Tvršicemi, které může vést k vážnému ohrožení veřejného zájmu, tzn.
ohrožení vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů, dále
kyslíkovému deficitu a k hygienickým závadám vyplývajícím zejména z malého ředění
vypouštěných přečištěných odpadních vod. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a
v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu,
k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí
vodního toku.
Vodoprávní úřad konstatuje, že mu nejsou známy všechny osoby oprávněné nakládat s vodami,
resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům spojeným
s povolením k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy.
S ohledem na mimořádnost situace a na nebezpečí z prodlení, které vyžaduje bezodkladné
vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad tímto upustil od projednání s dotčenými
subjekty i veřejného projednání.
Obce žádáme o zajištění informování fyzických a právnických osob o tomto opatření i
dalším způsobem v místě obvyklým.
Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovuje obecní úřady,
které mohou v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají
za vhodné, upravit, omezit event.. zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami dle § 6
odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoku v dotčeném vodním
toku.

Upozornění
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami
bude řešeno ve správním řízení dne dle vodního zákona.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Uvedené opatření je úkonem ve veřejném zájmu.

Otisk úředního razítka
Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žatec a
úřední desce příslušného obecního úřadu a to i v dotčených částech každé obce, tj. po dobu
jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu. Poté je třeba potvrzené opatření obecné
povahy s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Žatec, stavebnímu a
vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí. Obsah opatření obecné povahy bude
Městským úřadem Žatec zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup na
internetové adrese www.mesto-zatec.cz.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Obec Bitozeves, IDDS: q6mbmab
Obec Velemyšleves, IDDS: xu2aqrc
Obec Žiželice, IDDS: axzbjrx
Obec Lipno, IDDS: thja34k
Obec Tuchořice, IDDS: mzkbawt
Obec Nové Sedlo, IDDS: eyabpv3
Obec Lišany, IDDS: txsbu8d
Obec Staňkovice, IDDS: c78bk94
Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295
Tel.: 415 736 311 – spojovatelka, 415 736 490 – vedoucí, 415 736 491 – administrativa
Fax.: 415 736 513 Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-11:45 12:45-17:00h, po telefonické domluvě každý den.

