Městský úřad Nový Bydžov
O d b o r v ý st a v b y a ži v o t ní h o p r o st ř ed í

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/13970/2015/Vor/1854/2015
Datum
12.08.2015

Oprávněná úřední osoba
Ing. Blanka Vorlová

E-mail
vorlova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 966

Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný
nedostatek 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“),vydal dne 10.08.2015, pod č.j.:V/13856/2015/Vor/1854/2015,opatření obecné povahy
pro přechodný nedostatek vody, kterým zakázal
I. odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích
Opatření podle bodu I. se nevztahuje na odběry povrchových vod, které jsou využívány pro zásobování
pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny. Dále se zákaz odběru nevztahuje na odběry ve veřejném zájmu.
Ve smyslu vydaného opatření jsou pod veřejný zájem zahrnuty odběry povrchových pro potřeby
zemědělské rostlinné a živočišné výroby, pro výrobu a produkci potravin a jiného potravinářského či
jiného průmyslu, tj. pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním
předpisem.
II. odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů, zálivku trávníků a mytí aut
Opatření podle bodu II. se nevztahuje na odběry podzemních vod, které jsou využívány pro zásobování
pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny.
Opatření podle bodu II. omezuje odběr podzemních vod z domovních studní, povolených dle ustanovení § 8
odst.1 písmeno b) bod1 vodního zákona, v celém správním obvodu ORP Nový Bydžov.

Ing.Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
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Tyto informace budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov a příslušných
obecních úřadech po celou dobu platnosti předmětného opatření obecné povahy a po tuto dobu
také bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Po sejmutí informací žádáme o jejich vrácení, doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Městský úřad
Nový Bydžov.

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
ČHMÚ, Pobočka Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové
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