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V Lanškrouně 23. listopadu 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174
správního řádu,

I.

odvolává zákazy
obecného nakládání s povrchovými vodami
vydané opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí,
dne 10. července 2015 pod č.j. MULA 23375/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku
Moravská Sázava na území ORP Lanškroun) a opatřením obecné povahy Městského úřadu
Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 13. července 2015 pod č.j. MULA 23987/2015
(pro vodní toky v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).

II.

odvolává zákaz
nakládání s povrchovými vodami

vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí,
dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části II. (pro odběr povrchových
vod ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území
ORP Lanškroun).
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Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství)
povrchových vod ve vodních tocích, který byl dle veřejně přístupných údajů Českého
hydrometeorologického ústavu, již dlouhodobě pod hranicí minimálního zůstatkového
průtoku, po projednání se správci vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava, dne
10. července 2015, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, v souladu s ustanovením § 6
odst. 4 vodního zákona, ve veřejném zájmu, zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami
v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun.
Vodoprávní úřad zákaz obecné nakládání s povrchovými vodami, na základě zprávy Povodí
Labe, státní podnik, Hradec Králové, dne 13. července 2015, s okamžitou platností a na dobu
neurčitou, v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 vodního zákona, ve veřejném zájmu, rozšířil
o povrchové vody v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství)
povrchových vod ve vodních tocích, který byl dle veřejně přístupných údajů Českého
hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě při hranici minimálního
zůstatkového průtoku, a z důvodu stavu (množství) podzemních vod, který byl dle veřejně
přístupných údajů ČHMU, již dlouhodobě v hodnotách – hladina podzemních vod
(v průměru) silně podnormální, dále na základě výzvy Krajského úřadu Pardubického kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství a doporučení Povodí Moravy, s.p., po projednání
daného stavu vod se správci vodních toků, se zástupci ČHMU a s osobou s odbornou
způsobilostí v oboru hydrogeologii, dne 6. srpna 2015, s okamžitou platností a na dobu
neurčitou, na území ORP Lanškroun, zakázal / omezil nakládání s povrchovými
a podzemními vodami, jejich odběr.
Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo, vlivem srážkové činnosti k podstatnému
zlepšení stavu povrchových vod ve vodních tocích (během deseti dní „dvojité“ zvýšení
průtoků ve vodních tocích nad hranicí minimálního zůstatkového průtoku s předpokládaným
určitým stabilizováním stavu), čímž opadl důvod vydaných zákazů obecného nakládání
s povrchovými vodami a zákazu nakládání s povrchovými vodami jejich odběru, vodoprávní
úřad zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými
vodami – jejich odběr odvolal.
Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby však upozorňuje, že nakládání
s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání,
využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného
povolení opravňující nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek
stanovených v daném rozhodnutí.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že, vzhledem k tomu, že hydrologická situace s podzemními
vodami zůstává nezměněna, na hranici stavu mimořádně podnormálního a mírně
podnormálního, bez významného zlepšení, zákaz nakládání s podzemními vodami,
jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun, tak jak byl vydán
v opatření obecné povahy dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015, výrokovou části
I., je nadále v platnosti.
Vodoprávní úřad v této věci dále upozorňuje, že uvedený zákaz nakládání s podzemními
vodami, jejich odběr se týká i odběrů podzemních vod za účelem výroby sněhu,
zasněžování apod. včetně akumulování těchto vod pro uvedené účely.
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Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

R o zd ě l o v n í k
Doručí se:
Vyvěsí na úřední desku:
-

Městský úřad Lanškroun, Lanškroun
Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice
Obecní úřad Anenská Studánka, Anenská Studánka
Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle
Obecní úřad Čenkovice, Čenkovice
Obecní úřad Damníkov, Damníkov
Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná
Obecní úřad Horní Heřmanice, Horní Heřmanice
Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec
Obecní úřad Krasíkov, Krasíkov
Obecní úřad Lubník, Lubník
Obecní úřad Luková, Luková
Obecní úřad Ostrov, Ostrov
Obecní úřad Petrovice, Petrovice
Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice
Obecní úřad Sázava, Sázava
Obecní úřad Strážná, Strážná
Obecní úřad Tatenice, Tatenice
Obecní úřad Trpík, Trpík
Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek
Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná

Na vědomí:
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk,
Šumperk
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Labe, Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
- Povodní Labe Hradec Králové, Provoz Vysoké Mýto, Vysoké Mýto
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Povodní Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Šumperk
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Upozornění!
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun, Obecní úřad Albrechtice, Obecní
úřad Anenská Studánka, Obecní úřad Cotkytle, Obecní úřad Čenkovice, Obecní úřad
Damníkov, Obecní úřad Horní Čermná, Obecní úřad Horní Heřmanice, Obecní úřad
Horní Třešňovec, Obecní úřad Krasíkov, Obecní úřad Lubník, Obecní úřad Luková,
Obecní úřad Ostrov, Obecní úřad Petrovice, Obecní úřad Rudoltice, Obecní úřad
Sázava, Obecní úřad Strážná, Obecní úřad Tatenice, Obecní úřad Trpík, Obecní úřad
Výprachtice, Obecní úřad Žichlínek a Úřad městyse Dolní Čermná. Zároveň uvedené
úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko
a podpis orgánu).
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování fyzických a právnických osob o zrušení
zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami, o zrušení zákazu nakládání
s povrchovými vodami, jejich odběru a o upozornění fyzických a právnických osob o trvání
zákazu nakládání s podzemními vodami, jejich odběru, a to způsobem v místě obvyklém
(rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační vývěsky…).

Richard Kohout
referent odboru životního prostředí
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