Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu:

OŽP-6331/2019

Č.j.:

MeDO-43836/2019-Kitz-DS

Vyřizuje:

Ing. Kitzbergerová,  379 719 272

Datum:

01.07.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 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“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
opatřením obecné povahy v souladu s § 171 až 174 správního řádu, ve veřejném zájmu
I. OMEZUJE BEZ NÁHRADY OD 01.07.2019 DO ODVOLÁNÍ
podle § 109 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 115a vodního zákona s platností
platná povolení k odběru povrchových vod z vodního toku Zubřina v celém správním území obce
s rozšířenou působností Domažlice, a to tak, že zakazuje odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina
pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice,
Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče.
II. UPOUŠTÍ
v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona od veřejného projednání opatření obecné povahy.

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

Odůvodnění:
Vodní zákon přiznává ustanovením § 109 vodoprávnímu úřadu právo zasahovat za mimořádné situace, je-li
to ve veřejném zájmu, do udělených práv oprávněných z povolení k nakládání s vodami tím, že povolená
nakládání s vodami vydaná podle § 8 odst. 1 vodního zákona upraví, omezí nebo zakáže.

Telefon: 379 719 111

Fax: 379 722 763

Bank. spojení:

109782579/0300
104594982/0300

IČ:00253316

e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
str.1/3

Dle Informační zprávy č. 56 o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha
vydané dne 25.06.2019 státním podnikem Povodí Vltavy lze aktuální situaci v povodí Vltavy, z pohledu
stavu povrchových vod, hodnotit jako STAV NASTUPUJÍCÍHO HYDROLOGICKÉHO SUCHA, a to zejména
v některých lokalitách povodí Berounky a Sázavy. S ohledem na aktuální hydrologickou situaci a trend jejího
vývoje, kdy se vodní stavy a průtoky v celé řadě profilů pohybují okolo hodnot Q 355d nebo jen mírně nad
těmito hodnotami, pak Povodí Vltavy, státní podnik doporučuje individuální posouzení lokalit spadajících do
územní působnosti vodoprávního úřadu a v místech největšího deficitu povrchových vod zvážit omezení
obecného užívání vod, případně vydávat opatření obecné povahy spočívající v zákazu odběru povrchové
vody.
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad proto vzhledem
k přetrvávajícímu abnormálně nízkému průtoku povrchových vod ve vodním toku Zubřina IDVT 10100148
(pod úrovní Q355) a dále po konzultaci s Povodím Vltavy, státním podnikem, jako správcem dotčeného
vodního toku, s okamžitou platností a do odvolání zákazu, tímto opatřením obecné povahy zakazuje odběr
povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění
nádrží a bazénů ve správním území ORP Domažlice, tj. v katastrálních územích Pelechy, Pasečnice, Stráž
u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče, jimiž vodní tok
Zubřina protéká. To neznamená, že by vodoprávní úřad vydaná povolení k odběru povrchových vod zrušil,
nicméně po přechodnou dobu je výkon práv z těchto povolení zakázán.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro následující dny,
s ohledem na mimořádnost situace a možné ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání
opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s § 109 odst. 1 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil
od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. Vodoprávní úřad se rozhodl řešit nastalou
situaci maximálně operativně, neboť jakékoliv prodlení by mohlo způsobit nepříznivé následky ve vodním
toku Zubřina, jehož ekologickou funkci je třeba zachovat. Ekologická funkce vodního toku zajišťující
vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření
a ovlivňování charakteru krajiny je veřejným zájmem. Obecným ukazatelem pro sucho ve vodním toku je
průtok Q355 . Průtok ve vodním toku Zubřina je sledován na limnigrafické stanici v profilu Zubřina – LG
Domažlice, pro který je stanoven průtok Q 355 (stav sucha) ve výši 0,041 m3/s. K dnešnímu dni klesl průtok
povrchových vod v uvedeném profilu až na 0,011 m3/s.
Měsíční předpověď Českého hydrometeorologického ústavu uvádí: „Po teplotně silně nadprůměrném
červnu předpokládáme, že červenec jako celek bude teplotně průměrný. První týden července
předpokládáme na rozhraní průměrný/nadprůměrný, další tři týdny července by měly být teplotně
průměrné. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot předpokládáme zhruba kolem 13 °C, nejvyšších
denních teplot kolem 26 °C. Srážkově předpokládáme první a pravděpodobně i druhý týden července
podprůměrné. Třetí a čtvrtý týden července by měly být srážkově průměrné. Předpokládáme tak prohlubující
se deficit srážek a půdní vlhkosti. Navíc se srážky budou často vyskytovat v přeháňkách a bouřkách, takže lze
očekávat jejich velké místní rozdíly. “ S ohledem na výše uvedené lze očekávat pokračující pokles průtoku
povrchové vody ve vodním toku Zubřina, který bude přerušován pouze krátkodobými vzestupy hladiny
z případné bouřkové činnosti.
Jelikož je zákaz odběru povrchových vod vydán s ohledem na veřejný zájem, činí se tak bez náhrady. Zákaz
platí do odvolání. Odvolán bude opět opatřením obecné povahy, až to klimatické poměry a stav průtoku ve
vodním toku Zubřina dovolí.
Všechny dotčené obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas).

Poučení:
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 lze uplatnit připomínky.
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Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny.
Opatření obecné povahy v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona nabývá účinnosti dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na
místě k tomu obvyklém – úřední deska města Domažlice a na úředních deskách příslušných obcí. Opatření
se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Město Domažlice, náměstí Míru č.p. 1, 344 20 Domažlice
Obec Pelechy, IDDS: urdbh7j
Obec Pasečnice, IDDS: mc3brx6
Obec Stráž, IDDS: s8zba87
Obec Chrastavice, IDDS: 84qau7u
Obec Milavče, IDDS: 3gjau8d
Pro vyvěšení
MěÚ Domažlice
OÚ Pelechy, OÚ Pasečnice, OÚ Stráž, OÚ Chrastavice, OÚ Milavče
Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu vyvěšena po celou dobu na úřední desce MěÚ Domažlice a úředních deskách příslušných obcí a dále
zveřejněna přístupem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky bude potvrzena a vrácena
na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: ........................................

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

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
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