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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZRUŠENÍ
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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 (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),
ve veřejném zájmu, a to
s platností od 8.4.2016
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a

v souladu s § 115a vodního zákona

odvolává a ruší
opatření, které spočívalo

v zákazu odběru povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v
celém správním území ORP Kutná Hora s výjimkou vodárenské nádrže Vrchlice, a to
pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.
Zákaz byl stanoven opatřením obecné povahy č.j. MKH/052249/2015 ze dne 12.8.2015.
Odůvodnění:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění
hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve
vodních tocích, pod úrovní Q355, opatřením obecné povahy č.j. MKH/052249/2015 ze dne 12.8.2015 s
okamžitou platností do odvolání zakázal odběr vody z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v
celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Kutná Hora s výjimkou vodárenské
nádrže Vrchlice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.
Jelikož se hydrologické poměry zlepšily (vyšší srážky, výrazně nižší odpar vody) vodoprávní úřad
rozhodl o zrušení zákazu odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním obvodu
ORP Kutná Hora, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.
Tímto žádáme všechny obce o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, informační letáky).
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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
po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Kutná Hora a na úředních deskách
příslušných obecních úřadů.

Ing. Šárka Tichá
oprávněná úřední osoba
referent odboru
Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno:………………….

Sejmuto:…………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
Obdrží:
Obec Bernardov, IDDS: gkfakp7
Obec Bludov, IDDS: cfvaj5b
Obec Bohdaneč, IDDS: xxdbffn
Obec Církvice, IDDS: puybn4x
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxby25
Obec Čestín, IDDS: rdqakp3
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu
Obec Hlízov, IDDS: f6taptb
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9
Obec Chabeřice, IDDS: 3bzbxtw
Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm
Městys Kácov, IDDS: 439bdrt
Obec Kobylnice, IDDS: z6zakpx
Obec Košice, IDDS: ayaakqp
Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5
Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf
Městys Malešov, IDDS: 6ccautj
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Obec Miskovice, IDDS: pyabyny
Obec Nepoměřice, IDDS: 2dma7tz
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez
Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f
Obec Opatovice I, IDDS: imgby5p
Obec Paběnice, IDDS: jrjakqk
Obec Pertoltice, IDDS: qndbyrb
Obec Petrovice I, IDDS: rumbxqq
Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi
Obec Podveky, IDDS: wp9bi9k
Obec Rašovice, IDDS: zpia7qq
Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4
Obec Řendějov, IDDS: rdmaw25
Obec Samopše, IDDS: kykas9s
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh
Obec Soběšín, IDDS: h8qbzgj
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Obec Sudějov, IDDS: ekbbxsr
Obec Suchdol, IDDS: wpabydw
Obec Svatý Mikuláš, IDDS: 3b7ba5r
Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg
Obec Třebětín, IDDS: 5b5akqc
Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2
Obec Úmonín, IDDS: d5eakr4
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv
Obec Vidice, IDDS: 8g9akrr
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
Obec Záboří nad Labem, IDDS: w9yby9a
Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au
Město Kutná Hora, Kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3
Na vědomí
Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

