MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
číslo jednací spisu: MMUL/OŽP/VHO/245906/2020/KolS/H-1104
evidenční číslo: 261373/2020
Vyřizuje: Ing. Kolářová /tel. 475271742
V Ústí nad Labem dne: 17.8.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY –
OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně
příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále správní řad), posoudil skutečnosti, na které dne 3.8.2020 upozornil
dopisem správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČO 70889988, a dále ve veřejném zájmu

s účinností od 17.8.2020 do odvolání
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku
vody), v souladu s ust. § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE
ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
ze všech vodních toků a vodních děl na nich umístěných,
vyjma vodního toku Labe a vodního toku Bílina,
pro účely zalévání zahrad, mytí motorových vozidel, napouštění bazénů a
nádrží, zkrápění trávníků a sportovišť
ve správních obvodech těchto obcí:
Dolní Zálezly
Habrovany
Homole u Panny
Chabařovice
Chlumec
Chuderov
Libouchec
Malé Březno

Malečov
Petrovice
Povrly
Přestanov
Ryjice
Řehlovice
Stebno
Tašov

Telnice
Tisá
Trmice
Ústí nad Labem
Velké Březno
Velké Chvojno
Zubrnice.

Po dobu zákazu nebudou ve vodních tocích umístěna odběrná zařízení pro
uvedené odběry povrchových vod.
Tímto pozbývá platnosti opatření obecné povahy – opatření při nedostatku
vody vydané dne 4.8.2020 pod č.j. MMUL/OŽP/VHO/233073/2020/KolS/H-1101
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ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, vydává
toto opatření obecné povahy, které zároveň ruší opatření obecné povahy – opatření při
nedostatku vody vydané dne 4.8.2020 pod č.j. MMUL/OŽP/VHO/233073/2020/KolS/H1101. K tomuto kroku vodoprávní úřad přistoupil po dohodě se správci toků z důvodu
přetrvávajícího nedostatku povrchových vod v drobných tocích na území ORP, která může
vést k ohrožení veřejného zájmu, tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému
ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku.
Toto opatření nezahrnující vodní tok Labe (IDVT 10100002) a vodní tok Bílina (IDVT
10100034) se vydává po dohodě se správci těchto vodních toků, tj. Povodí Labe, s.p., a
Povodí Ohře, s.p. na základě vyhodnocení průběhu hydrologické situace a s přihlédnutím ke
skutečnosti, že aktuálně platná povolení pro odběr povrchových vod z vodních toků Bílina a
Labe na území ORP neohrozí svým objemem ekologickou stabilitu vodních ekosystémů v
těchto tocích a ekosystémů na vodu z těchto toků vázaných.
Vodoprávní úřad s ohledem na výše uvedené upustil od veřejného projednání, a to v souladu s
ust. § 115a odst. 2 vodního zákona.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká povolených odběrů pro vodárenské účely, pro
zajištění zásobování pitnou vodou obyvatel. Zákaz se dále netýká povolených odběrů
povrchových vod za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské
produkce z hlediska veřejného zájmu.
Provozovatelé malých vodních elektráren, stejně jako další právnické a fyzické osob se
upozorňují na dodržování minimálních zůstatkových průtoku, stanovených příslušnými
rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Magistrátu
města Ústí nad Labem.
Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou. V případě, že odpadnou důvody mimořádného
opatření, bude vydáno nové zrušovací opatření obecné povahy; dle stanoviska Povodí Ohře,
s.p. se předpokládá trvání snížení vodnosti toků do konce října 2020.
Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly. Nedodržení zákazu bude řešeno
ve správních řízení s využitím sankcí vyplývající z vodního zákona, popř. zákona č. 250/2016
Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
POUČENÍ
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmů bez náhrady.
K vydanému toho opatření lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
„otisk úředního razítka“

Ing. Stanislava Kolářová, v.r.
Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce i elektronické
příslušného obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a obce s rozšířenou
působností - po dobu jeho účinnosti.
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, www.usti-nad-labem.cz

3. str. č. j. : MMUL/OŽP/VHO/245906/2020/KolS/H-1104

Všechny obce se tímto žádají o sdělení tohoto opatření ve svých částech i dalším způsobem
v místě obvyklým (např. místní rozhlas, zpravodaj, informační letáky, apod.).
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne………………………

Sejmuto dne…………………………..

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.
Doručí se/DS:
veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce
Obdrží:
1. Statutární město Ústí nad Labem – Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního
prostředí
2. Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem – město
3. Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa
4. Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
5. Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice
6. Město Chabařovice
7. Město Chlumec
8. Město Trmice
9. Obec Dolní Zálezly
10. Obec Habrovany
11. Obec Homole u Panny
12. Obec Chuderov
13. Obec Libouchec
14. Obec Malé Březno
15. Obec Malečov
16. Obec Petrovice
17. Obec Povrly
18. Obec Přestanov
19. Obec Ryjice
20. Obec Řehlovice
21. Obec Stebno
22. Obec Tašov
23. Obec Telnice
24. Obec Tisá
25. Obec Velké Březno
26. Obec Velké Chvojno
27. Obec Zubrnice
Na vědomí/DS:
28. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
29. Lesy ČR, státní podnik, Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 - Správa toků – Oblast
povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice
30. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
31. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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