
 

 

OBEC OZNICE 

Zastupitelstvo obce Oznice 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

obce Oznice 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 

č. 1/2018 

 

Obecní úřad Oznice jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 

písmeno c) a ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a  

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 

zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

Z A K A Z U J E  

s účinností od   10. 8. 2018  do odvolání 

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, postupem dle § 115a vodního zákona a § 172 

správního řádu, ve veřejném zájmu bez náhrady, 

 

obecné nakládání s povrchovými vodami  

(odběr vody či jiné nakládání),  z vodních toků včetně jejich přítoků potoku Ozničky na 

celém správním obvodu obce Oznice.  

 

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné 

nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického 

zařízení (tj. odběr vody z vodních toků pro účely zalévání zahrad, napouštění nádrží a bazénů, 

zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou 

vodou, zálivky hřišť, kurtů, sportovišť, apod.). 



 

Odůvodnění 

 

Obecní úřad Oznice obdržel upozorňující dopis správce povodí - Povodí Moravy, s.p., Brno, 

na výskyt výrazně podprůměrných průtoků ve vodních tocích. Ve většině vodních toků se 

vyskytují v současné době minimální průtoky, kdy se vodnosti neovlivněných toků pohybují v 

rozmezí 3 - 40% měsíčního normálu. Situace na drobných vodních tocích je velmi nepříznivá, 

ve většině případů protékají koryty toků extrémně nízké průtoky. Vzhledem k přetrvávajícímu 

suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na vodních tocích s meteorologickou 

prognózou dlouhotrvajícího bezdeštného počasí (vysokých teplot a poklesu hladin 

povrchových vod ve vodních tocích pod hranici minimálního zůstatkového průtoku), může 

dojít ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb, ohrožení vodních ekosystémů v tocích a k 

celkovému zhoršení životního prostředí. Omezení odběru povrchových vod je nutné pro 

zajištění základních ekologických funkcí vodních toků. Na základě těchto skutečností a z 

důvodu přetrvávajícího suchého a srážkově podprůměrného charakteru počasí vodoprávní 

úřad s okamžitou platností bez náhrady a na dobu neurčitou, zakázal obecné nakládání s 

povrchovými vodami ve správním obvodu obce Oznice. S ohledem na mimořádnost situace a 

nebezpečí z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní 

úřad v souladu s ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona upustil od veřejného projednání 

a projednání s dotčenými subjekty. 

 

Nakládání s povrchovými vodami, dle § 8 vodního zákona (odběr pomocí čerpadla, 

akumulace a vzdouvání povrchových vod, využívání jejich energetického potenciálu atd.) je 

možné pouze na základě platného povolení a za předpokladu dodržování podmínek určených 

v příslušném povolení.  

Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, 

zejména dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku.  

 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu 

podat opravný prostředek.  

 

Zákaz odběru povrchových vod platí do odvolání.  



Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.8.2018. 

 

 

                                                                                                         

 

 

..…………………….                                                                                  ..…………………. 

       Vlastimil Šimčík                                                                                        Martin Gerža 

        místostarosta                                                                                                starosta  

  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………………… 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      …………………………..      

 


