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V Lanškrouně 26. června 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením
§ 171 až § 174 správního řádu,

I.

zakazuje

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního
zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních
toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán 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, na dobu
neurčitou. Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým
opatřením obecné povahy.

II.

zakazuje

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního
zákona, ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech
vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP
Lanškroun.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností
přímo závislí na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek
stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami.
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Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému
užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat), využití povrchových vod mimo výrobní
proces omezit na nutné minimum, s maximální možností dalšího využití.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán 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, na dobu neurčitou.
Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné
povahy.

Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství)
povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého
hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě pohybuje při hranici
minimálního zůstatkového průtoku, dále na základě údajů stavu povrchových vod
zaznamenaných vodoměrnou stanicí ve správě Povodí Moravy, s.p. (umístěné na vodním toku
Moravská Sázava v Žichlínku), a po projednání daného stavu vod se správci vodních toků,
s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal na území ORP Lanškroun obecné
nakládání s povrchovými vodami a dále zakázal nakládání s povrchovými vodami,
jejich odběr.
Území ORP Lanškroun (tak jako podstatní část území České republiky) se v posledních letech
potýká s výrazným obdobím sucha, které bylo po určitém mírném zlepšení během zimního
období, opět vlivem vysokých teplot spojených se zvýšeným výparem, dlouhodobé absence
vytrvalých srážek, trvalého výrazného snížení vsakovací schopnosti krajiny a nehospodárného
nakládání s vodami (odvádění srážkových vod do vodních toků, nadměrné odebírání vody
z krajiny), opět výrazně prohloubeno. Tyto aspekty mají za následek ztrátu vody z krajiny
a nedostatečné doplňování vody do půdního prostředí, které se projevily dlouhodobým
poklesem povrchových vod ve vodních tocích. Jelikož se hladiny povrchových vod opět
nachází při hranicích minimálních zůstatkových průtoků a z předpovědi ČHMU vyplývá,
že území ORP Lanškroun v několika následujících dnech nemá zasáhnout významná srážková
činnost schopná doplnit nízké stavy vod v krajině, lze očekávat pokračující tendenci poklesů
hladin povrchových vod, přerušovanou pouze krátkodobými mírnými vzestupy hladin
z případných srážek.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě pokračujícího zhoršování situace s vodami
(jíž může také do určité míry nepříznivě ovlivnit chování lidí např. nedodržováním vydaného
zákazu), vodoprávní úřad bude nucen přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému
využívání povrchových i podzemních vod.
Pro případ pochybností vodoprávní úřad uvádí:
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými
vodami, jejich odběr se týká vodních toků (v povodí řeky Moravy) Moravská Sázava
(od pramene vodního toku po soutok s vodním tokem Březná), Sázavský potok, Kalný potok,
Ostrovský potok, Vraní potok, Hadí potok, Zadní potok, Třešňovský potok, Lukovský potok,
Anenský potok, Trpík, Rudoltička (dříve Lukávka), Květná, Lubnický potok, Hraniční potok,
Tatenička a Březná (na území ORP Lanškroun), včetně přítoků uvedených vodních toků
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(na území ORP Lanškroun), a dále vodních toků (v povodí řeky Labe) Čermná, Bájský
potok, Doubravka (Bobravka), Tisecký potok (na území ORP Lanškroun), Bystřec (na území
ORP Lanškroun), levostranných přítoků Orličského potoka (na území ORP Lanškroun)
a pravostranných přítoků Dobroučky (na území ORP Lanškroun), včetně přítoků uvedených
vodních toků (na území ORP Lanškroun).
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými
vodami, jejich odběr je vydán pro katastrální území Albrechtice u Lanškrouna, Anenská
Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Dolní Heřmanice v Čechách,
Dolní Třešňovec, Helvíkov, Herbortice, Horní Čermná, Horní Heřmanice v Čechách, Horní
Třešňovec, Jakubovice, Koburk, Krasíkov, Květná u Lukové, Lanškroun, Lubník, Luková,
Mezilesí u Lanškrouna, Nepomuky, Ostrov u Lanškrouna, Petrovice u Lanškrouna, Rudoltice
u Lanškrouna, Rýdrovice, Sázava u Lanškrouna, Strážná, Tatenice, Trpík, Valteřice
u Výprachtic, Výprachtice, Žichlínek.
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.
Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových vod
pomocí technického zařízení (čerpadlo, trkač…). Odběr povrchových vod (nejde-li o obecné
nakládání s povrchovými vodami) je podmíněné povolením k odběru povrchových vod
vydaným vodoprávním úřadem.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se netýká odběrů povrchových vod,
jejichž využití je základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu,
že odběrem povrchových vod nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutích
opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. Zejména se jedná o vodárenské
podniky, zemědělská družstva apod. Vodoprávní úřad dané odběratele vyzývá
k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod, s využitím povrchových vod pouze
v rámci výrobního procesu. Je velmi žádoucí, aby vody z oplachů zemědělských strojů,
oplachů znečištěných ploch apod. byly v maximální míře zachytávány a dále vhodně
používámy např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím
odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka upravující nakládání
s povrchovými vodami při dosažení hodnot minimálních zůstatkových průtoků nebo nižších.
Vzhledem k vážnosti hydrologické situace – dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní
úřad, podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1
správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního
úřadu při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“,
aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního
řádu a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením
na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
Upozornění pro obecní úřady
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun, Obecní úřad Albrechtice, Obecní
úřad Anenská Studánka, Obecní úřad Cotkytle, Obecní úřad Čenkovice, Obecní úřad
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Damníkov, Obecní úřad Horní Čermná, Obecní úřad Horní Heřmanice, Obecní úřad
Horní Třešňovec, Obecní úřad Krasíkov, Obecní úřad Lubník, Obecní úřad Luková,
Obecní úřad Ostrov, Obecní úřad Petrovice, Obecní úřad Rudoltice, Obecní úřad
Sázava, Obecní úřad Strážná, Obecní úřad Tatenice, Obecní úřad Trpík, Obecní úřad
Výprachtice, Obecní úřad Žichlínek a Úřad městyse Dolní Čermná. Zároveň uvedené
úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po jejím odvolání s uvedením dne vyvěšení
a sejmutí (razítko a podpis orgánu).
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání
s povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní
tisk, informační vývěsky…).

Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

R o z d ě l o v n í k
Doručí se:
Vyvěsí na úřední desku:
-

Městský úřad Lanškroun, Lanškroun
Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice
Obecní úřad Anenská Studánka, Anenská Studánka
Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle
Obecní úřad Čenkovice, Čenkovice
Obecní úřad Damníkov, Damníkov
Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná
Obecní úřad Horní Heřmanice, Horní Heřmanice
Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec
Obecní úřad Krasíkov, Krasíkov
Obecní úřad Lubník, Lubník
Obecní úřad Luková, Luková
Obecní úřad Ostrov, Ostrov
Obecní úřad Petrovice, Petrovice
Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice
Obecní úřad Sázava, Sázava
Obecní úřad Strážná, Strážná
Obecní úřad Tatenice, Tatenice
Obecní úřad Trpík, Trpík
Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek
Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná
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Na vědomí:
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk,
Šumperk
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Labe, Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Labe, Pracoviště Svitavy,
Svitavy
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Hradec Králové
- Povodní Labe Hradec Králové, Provoz Vysoké Mýto, Vysoké Mýto
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Povodní Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Šumperk

Richard Kohout
referent odboru životního prostředí
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