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Opatření obecné povahy  

(Veřejnou vyhláškou) 

 

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 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, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), v souladu 

s ustanoveními § 171 až § 174 správního řádu ve veřejném zájmu,  

 

                                                         zakazuje s platností do odvolání  

 

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona 

odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nymburk, a to pro účely 

mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů.  

 

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, pro něž je odběr povrchových vod 

důležitý pro jejich provozuschopnost, za předpokladu dodržení podmínek stanovených 

v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. V těchto případech 

vodoprávní úřad vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému využívání těchto vod. 

 

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po zveřejnění, vyvěšením na 

úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů, na dobu neurčitou. Odvolání 

zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Nymburk, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě současné hydrologické situace na 

vodních tocích, informačních zpráv správce povodí Povodí Labe s. p, Hradec Králové,  

o hydrologických poměrech na vodních tocích, předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu, 

terénního šetření a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích, pod úrovní 

Q355, vodoprávní úřad s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal odběr vody z vodních toků 

v celém správním obvodu ORP Nymburk a to k účelu mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání 

trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů. 

   

Číslo jednací: MUNYM-100/60270/2018/Fry  

Vyřizuje: Ing. Fryčová Lenka Dle rozdělovníku 

Telefon: 325 501 452  

Nymburk: 31.07.2018  

    

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK 
odbor životního prostředí 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
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Vodnosti na vodních tocích se aktuálně nejčastěji pohybují na úrovni Q330 až Q364, některé drobné 

toky jsou téměř vyschlé. Na základě předpovědi ČHMÚ má v následujících dnech příliv teplého  

počasí pokračovat. Případná doprovodná srážková činnost výrazně nezlepší průtokové poměry 

v tocích a lze tedy očekávat pokračující tendenci poklesů hladin povrchových vod. 

 

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští 

dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání 

opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 a § 115a  

odst. 2 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu upustil od projednání s dotčenými subjekty  

a veřejného projednání. Toto opatření je vydáváno za účelem zachování ekologické funkce toku. 

 

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření  

i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační 

letáky). Zároveň žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po jejím odvolání s uvedením data 

vyvěšení a jejího sejmutí. 

 

 

Poučení účastníků 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. 

Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. 

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení 

veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno 

do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Nymburk a na vědomí na úředních 

deskách příslušných obecních úřadů. 

 

 

  

 

 

 

 

  Ing. Lenka Fryčová 

 referent odboru životního prostředí 

otisk úředního razítka 

 

 

Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem 

umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu. 
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Vyvěšeno……………..  sejmuto………………… 

 

 

 

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

 

 

Doručí se (s žádostí o vyvěšení na úřední desce): 

Obec Bobnice, IDDS: fwxbgus 

Obec Budiměřice, IDDS: zusan2z 

Obec Dvory, IDDS: cq8akji 

Obec Hořátev, IDDS: jw8bkyz 

Obec Hradištko, IDDS: fxzarde 

Obec Hrubý Jeseník, IDDS: 9cwbxfi 

Obec Chleby, IDDS: v8sb6ac 

Obec Chrást, IDDS: jgtbgic 

Obec Jíkev, IDDS: apibgig 

Obec Jizbice, IDDS: nf4a4zh 

Obec Kamenné Zboží, IDDS: xk3bt5w 

Obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp 

Obec Kostomlaty nad Labem, IDDS: r8pbdgy 

Obec Košík, IDDS: rxiaqcn 

Obec Kovanice, IDDS: 2fgapwc 

Obec Krchleby, IDDS: uupbtrm 

Městys Křinec, IDDS: grbbdds 

Městys Loučeň, IDDS: 6sgbyaf 

Obec Mcely, IDDS: 863bjv8 

Obec Netřebice, IDDS: qmrapd2 

Nový Dvůr, IDDS: jbxapuq 

Obec Oskořínek, IDDS: dnib32t 

Obec Písty, IDDS: 64va899 

Město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp 

Město Sadská, IDDS:trubtz7 

Obec Seletice, IDDS: 73mapvt 

Obec Straky, IDDS: mkuba9q 

Obec Třebestovice, IDDS: idybgsv 

Obec Velenka, IDDS: tuab8cg 

Obec Vestec, IDDS: niqaunn 

Obec Všechlapy, IDDS: 5rgbgmd 

Obec Zbožíčko, IDDS: 55maj2j 

Obec Zvěřínek, IDDS: 8yaine3 

Obec Žitovlice, IDDS: wbsakj8 

MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku 
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