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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení §§
10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní
řád a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 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 (dále jen "vodní zákon") v souladu s ustanovením § 25 a § 173
správního řádu, ve veřejném zájmu
s okamžitou platností do 20. 09. 2017
podle ustanovení § 6 odst. 4 a ustanovení § 115a vodního zákona
ZAKAZUJE
obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou.
Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká území
těchto obcí: Lipník nad Bečvou, včetně jeho místních částí Loučka, Nové Dvory, Podhoří,
Trnávka, dále obcí Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice,
Jezernice, Kladníky, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou,
Veselíčko.
Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo nakládání
s vodami není třeba zvláštního technického opatření.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 18. 07. 2017 doporučení správce povodí, kterým je Povodí
Moravy, s.p. zvážit možnost upravit povolené i obecné nakládání s vodami, a to vzhledem ke
stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci.
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Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem kterých došlo ke kritickému snížení
průtoků ve vodních tocích, čímž dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení
vodních a na vodu vázaných ekosystémů, přistoupil vodoprávní úřad k vydání opatření
v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 vodního zákona a formou opatření obecné povahy
zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí na
následující období, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje
bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §
115a odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu vydal opatření
obecné povahy, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle
ustanovení § 172 správního řádu.
Vodoprávní úřad stanovil účinnost opatření obecné povahy s okamžitou platností po jeho
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách
obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Opatření
obecné povahy je vydáno na dobu do 20. 09. 2017.
Po posouzení věci vodoprávní úřad ve veřejném zájmu rozhodl tak, jak je uvedeno v tomto
opatření.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Uvedené opatření je vydáno ve veřejném zájmu a bez nároku na
náhradu.
K nakládání s vodami (odběru povrchových vod) prostřednictvím zvláštního technického
zařízení (např. čerpadla) je nutné povolení vodoprávního úřadu, které musí být na vyžádání
předloženo. Bez tohoto povolení není možné odběr povrchových vod realizovat.
Pro držitele platných povolení k nakládání s vodami platí podmínky stanovené v daném
povolení, zejména je nutné dodržovat minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku.
Nedodržení opatření obecné povahy nebo podmínek vydaných platných povolení bude
řešeno ve správních řízeních s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona.
Dle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Pokud klimatické podmínky umožní odvolání zákazu dříve, než je stanoveno a odpadnou
důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové opatření obecné povahy o odvolání
zákazu nakládání s povrchovými vodami.

Ing. Marek Pumprla
zastupující vedoucí Odboru životního prostředí
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Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 správního řádu
vyvěšeno na úřední desce na místě pro to obvyklém a na úředních deskách dotčených
obecních úřadů do 20. 09. 2017.
Současně tímto žádáme Městský úřad Lipník nad Bečvou, Kancelář tajemníka, a ostatní
příslušné obecní úřady o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přistup:…………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu obecného nakládání
s povrchovými vodami i prostřednictvím místního rozhlasu a místního tisku.
K vyvěšení na úřední desce:















Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751
31 Lipník nad Bečvou I-Město
Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
Obecní úřad Dolní Nětčice, 753 54 Dolní Nětčice
Obecní úřad Dolní Újezd, 751 23 Dolní Újezd 155
Obecní úřad Hlinsko, 751 31 Hlinsko 13
Obecní úřad Horní Nětčice, 753 54 Horní Nětčice 67
Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice
Obecní úřad Kladníky, 751 31 Kladníky 21
Obecní úřad Lhota, 751 31 Lhota 63
Obecní úřad Osek nad Bečvou, 751 22 Osek nad Bečvou 65
Obecní úřad Radotín, 753 54 Radotín 43
Obecní úřad Soběchleby, 753 54 Soběchleby 141
Obecní úřad Týn nad Bečvou, náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
Obecní úřad Veselíčko, 751 25 Veselíčko 68

Na vědomí:
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
qiabfmf
 Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
 Lesy České republiky, s.p, IDDS: e8jcfsn
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