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DLE ROZDĚLOVNÍKU

30.6.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
Veřejnou vyhláškou:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
posoudil skutečnosti, na které dne 27.6.2022 upozornil správce povodí, tj.:
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
a dále ve veřejném zájmu

s účinností od 30. června 2022 do 31. října 2022
podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního
zákona

I. Z A K A Z U J E O D B Ě R
povrchových vod (opatření při nedostatku vody) z vodního toku Liboc (IDVT 10100076),
včetně jejich přítoků a na všech příslušných vodních dílech, včetně všech přítoků ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany.
Jedná se o dále uvedené obce a jejich části:
Vodní tok Liboc
Podbořanský Rohozec, Nepomyšl, Krásný Dvůr, Podbořany
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II. Z A K A Z U J E O B E C N É N A K L Á D Á N Í
S POVRCHOVÝMI VODAMI
v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 a § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vodního toku Liboc (IDVT
10100076), včetně všech přítoků tohoto vodního toku

s účinností od 30. června 2022 do 31. října 2022
jedná se o dále uvedené obce a jejich dotčené části:
Podbořany

Odůvodnění:
Dne 27.6.2022 bylo Městskému úřadu Podbořany, odboru životního prostředí, doručeno
správcem povodí, tj. Povodí Ohře, s.p. Chomutov, že v důsledku mimořádné situace –
nevhodných klimatických podmínek a deficitu srážkové vody, došlo k přechodnému nedostatku
povrchové vody a k významnému snížení průtoků v povodí vodního toku Liboc, které může vést
k vážnému ohrožení veřejného zájmu, tzn., ohrožení vodních ekosystémů a na nich přímo
závisejících suchozemských ekosystémů, dále kyslíkovému deficitu a k hygienickým závadám
vyplývajícím zejména z malého ředění vypouštěných přečištěných odpadních vod.
Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále,
dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku.
Vzhledem k tomu, že situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy
vodoprávního úřadu, nebyla věc projednána s dotčenými subjekty.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Pro zajištění dodržování omezení či zákazů budou prováděny v uvedeném povodí kontroly
odběrných míst.

Upozornění:
Obecní úřady v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 vodního zákona, v případě, že to uznají za
vhodné mohou, omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, dle § 6 odst. 4 vodního
zákona, které by mělo za následek snížení průtoku v uvedeném vodním toku.

Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Podbořany a úřední desce příslušného obecního úřadu a to i v dotčených částech každé
obce, tj. po dobu jeho účinnosti, a na sídle vodoprávního úřadu. Poté je třeba potvrzené
opatření obecné povahy s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu
Podbořany, Odboru životního prostředí. Obsah opatření obecné povahy bude Městským
úřadem Podbořany zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
adrese www.podborany.net.

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2
správního řádu.

Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: …………………………..

Obdrží:
1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2. Obec Podbořanský Rohozec, IDDS: 8bfjdri
sídlo: Podbořanský Rohozec č.p. 6, 441 01 Podbořany
3. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy
sídlo: Nepomyšl č.p. 102, 439 71 Nepomyšl
4. Obec Krásný Dvůr, IDDS: jwmaqq3
sídlo: Krásný Dvůr č.p. 117, 439 72 Krásný Dvůr
5. Město Podbořany, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
6. Městský úřad Podbořany, Úřední deska, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

