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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

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“),
ruší
podle ustanovení § 115a vodního zákona opatření obecné povahy, vydané dne 10.08.2015, pod č.j.:
V/13856/2015/Vor/1854/2015, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodních toků a vodních
nádrží na vodních tocích a omezen odběr podzemních vod z domovních studní, v období přechodného
nedostatku vody.

Platnost opatření obecné povahy: pro celé správní území ORP Nový Bydžov
Účinnost opatření obecné povahy: od 16.03.2016
Po nabytí účinnosti tohoto opatření mohou být odběry podzemních vod a odběry povrchových vod zvláštními
technickými zařízeními (čerpadly) uskutečněny pouze na základě platného povolení a v něm uvedených
podmínek.
Odůvodnění
Vodoprávní úřad vydal dne 10.08.2015 opatření veřejné povahy, spočívající v zákazu odběru povrchových
vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a v omezení odběru podzemních vod z domovních
studní pro plnění bazénů, zálivku trávníků a mytí aut.
K uvedenému zákazu přistoupil vodoprávní úřad jako k mimořádnému opatření v době sucha, z důvodu
ochrany ekologické funkce vodního toku, šetření zásob podzemní vody k přednostnímu vyhrazení
podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely využití pitné vody.
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Území ORP Nový Bydžov byla dle dlouhodobého sledování vláhové bilance oblastí, která byla mimořádně
suchem ohrožena. V době vyhlášení zákazu odběrů vod, byly stavy a průtoky povrchových vod v převážné
většině sledovaných profilů podprůměrné. Úroveň hladin podzemní vody ve vrtech vykazovaly nízký až
velmi nízký stav a mělké prameny měly většinou sníženou až velmi malou vydatnost. Dalším důvodem pro
vyhlášení zákazu bylo přetrvávající období nadprůměrných až extrémně nadprůměrných teplot a
podprůměrných srážek, a to s výhledem setrvalého stavu na těchto nízkých úrovních.
Dle aktuálních informací na oficiálním webu ČHMÚ k současné hydrometeorologické situaci, s ohledem na
stav podzemních vod, kdy v následujícím období lze očekávat mírný vzestup podzemních vod a hladiny
povrchových vod ve vodních tocích jsou rozkolísané s převažující vzestupnou tendencí, je dle názoru
vodoprávního úřadu dán dostatečný důvod ke zrušení předchozího opatření obecné povahy.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 109 odst.1 vodního zákona, podle kterého lze upravit nakládání
s vodami pouze na nezbytně nutnou dobu, neshledal vodoprávní úřad vážné důvody pro setrvání
předmětného zákazu a omezení odběrů vod. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad zrušil opatření obecné
povahy, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a
omezen odběr podzemních vod z domovních studní, v období přechodného nedostatku vody, tak jak je
uvedeno ve výroku.
Upozornění
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 na dobu 15
dnů. 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.
Vyvěšeno dne …………………………..

Sejmuto dne…………………

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

Masarykovonáměstí 1·504 01 Nový Bydžov · IČO: 00269247 ·www.novybydzov.cz ·mesto@novybydzov.cz
tel.: + 420 495 703 911·fax: + 420 495 703 985 ·bankovní spojení: KB Nový Bydžov ·č.ú.: 19-1621511/0100
2

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

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 16.03.2016 12:25:04 +01:00
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