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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
při přechodném nedostatku vody

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 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,
podle ustanovení § 6 odst.4 a § 109 odst.1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje bez náhrady
I. odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích
II. odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů, zálivku trávníků a mytí aut
Opatření podle bodu I. se nevztahuje na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.
Místo předmětu opatření podle bodu I. a II.: celé správní území ORP Nový Bydžov
Účinnost opatření podle bodu I. a II.: od 10.8.2015 do odvolání

Odůvodnění
Vodoprávní úřad vydal opatření ve veřejném zájmu, spočívající v zákazu odběru povrchové a podzemní
vody,pro napouštění bazénů, zálivku trávníků a mytí, na základě současné hydrologické a hydrogeologické
situace a jejího vývoje.
Z důvodu mimořádné situace a možné újmy veřejnému zájmu upustil vodoprávní úřad v souladu s § 109
odst.1 vodního zákona od projednání s dotčenými subjekty.
Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
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Podkladem pro vydání opatření byla zpráva správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, (dále jen „správce
povodí“), o suchém období v červenci 2015 a dlouhodobě nepříznivém vývoji hydrologické situace. Ve
zprávě uvádí správce povodí průtoky na sledovaných vodních tocích v měsíci červenci, které jsou na
hodnotách v rozmezí 30-70 %, ojediněle 90-95%, dlouhodobého měsíčního průměru.
Vodoprávní úřad také vzal v úvahu skutečný stav a průtoky vodních toků, které lze charakterizovat jako
podprůměrné. To dokládají průběžná měření monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu
(dále jen „ČHMÚ) a Povodí Labe. Z uvedeného vyplývá, že stavy na vodních tocích jsou pod průměrnými
hodnotami pro toto období a ve většině případů pod úrovní Q 355, což je ukazatel stavu sucha na vodním
toku.
S ohledem na stav podzemních vod vycházel vodoprávní úřad především z měření ČHMÚ ve vrtech
umístěných na území ORP a nejbližšího okolí. Z průběžného měření je zřejmé, že hladiny podzemní vody,
především mělčího charakteru, se pohybují po hranicí sucha. Dle informací na oficiálním webu ČHMÚ, ve
srovnání s předchozím měsícem, hladiny podzemních vod v měsíci červnu klesaly a pokles je zřejmý i ve
srovnání se stejným měsícem v roce 2014. Situaci dokládá také fakt, že klesá i vydatnost sledovaných
parametrů.
Při rozhodování vodoprávní úřad zohlednil vývoj hydrologické situace a předpověď na nejbližší týdny, kdy se
očekávají nadprůměrné až extrémně nadprůměrné teploty a srážky spíše podprůměrné až průměrné. Dle
informací ČHMÚ bude v důsledku vysokých teplot a téměř bezesrážkového období klesat vlhkost půdy a
budou zesilovat problémy související s narůstajícím suchem. Z tohoto důvodu nelze očekávat rychlé
obnovení stavu povrchových ve vodních tocích ani stavu podzemních vod, proto vodoprávní úřad stanovil
dobu opatření na neurčito.
Na základě výše uvedeného, v souladu s potřebou zachovat ekologické funkce vodního toku (dle vyhlášky
č.178/2012 Sb.) a přednostnímu vyhrazení podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro
účely využití pitné vody, podle zvláštních právních předpisů (§ 29 odst.1 vodního zákona), rozhodl
vodoprávní úřad tak jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy.
Upozornění
Oprávnění osoby, které mají na základě platného povolení právo nakládat s povrchovými vodami a toto
právo není tímto opatřením (zákazem) dotčeno, jsou povinni důsledně dbát na zachování minimálního
zůstatkového průtoku pod místem nakládání.
Všechny obce ve správním obvodu ORP Nový Bydžov (viz rozdělovník) se tímto žádají o vyvěšení
opatření obecné povahy na úředních deskách a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a
to po celou dobu platnosti opatření. Současně žádáme o informování dotčených osob způsobem
v místě obvyklým (např. místní rozhlas, apod.)

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze, dle §173 odst. 2 správního řádu, podat opravný prostředek. V souladu s
§ 115a odst.1 vodního zákona nabývá opatření obecné povahy účinnost dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,
kterou se opatření oznamuje.
Osoby, jejichž práva mohou být opatřením dotčena, mohou k vydanému opatření obecné povahy uplatnit
připomínky, a to ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Ing.Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po celou dobu platnosti opaření na úřední desce
Městského úřadu Nový Bydžov a po tuto dobu také bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Vyvěšeno dne …………………………..

Sejmuto dne…………………

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží k vyvěšení na úřední desce
Město Nový Bydžov
Obec Babice
Obec Barchov
Obec Hlušice
Obec Humburky
Obec Kobylice
Obec Králíky
Obec Lužec nad Cidlinou
Obec Měník
Obec Mlékosrby
Obec Myštěves
Obec Nepolisy
Obec Ohnišťany
Obec Petrovice
Obec Prasek
Obec Skřivamy
Obec Sloupno
Obec Smidary
Obec Starý Bydžov
Obec Šaplava
Obec Vinary
Obec Zachrašťany
Obec Zdechovice

Ostatní
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství-oddělení vodního
hospodářství
SPÚ, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3
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