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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podnět
správce povodí, který dne 04. 07. 2019 podalo podnikové ředitelství Povodí Ohře, státní podnik,
identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a na základě tohoto
posouzení vodoprávní úřad vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách opatření obecné povahy.
Tímto opatřením se ve veřejném zájmu
s účinností od 15. 07. 2019 do odvolání,
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody),

ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
Odběr povrchových vod se zakazuje z vodního toku:
Liboc (IDVT 10100076) ř. km. 0,000 – 46,7910, včetně přítoků, v katastrálních územích:
-

Libědice
Pětipsy
Vilémov u Kadaně
Vinaře u Kadaně
Radonice u Kadaně
Mašťov
Vojnín
Kadaňský Rohozec
Sedlec u Radonic
Háj u Vintířova

S ohledem na charakter Opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje.
Výjimky ze zákazu:
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a dále odběrů povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj.
odběry vody.

1

Odůvodnění
Dne 04. 07. 2019 bylo na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí doručeno oznámení o snížení
vodnosti správcem povodí (Povodí Ohře s. p.) s tím, že hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě,
že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a
k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních
toků. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.
Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu,
nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, dle zkušeností z let minulých do konce října
letošního roku. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas
odvolán.
Toto opatření obecné povahy 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.
Obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším způsobem v místě obvyklým.
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.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení.
Upozornění: Při nedodržení opatření obecné povahy lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ...................................
„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří FRAJT
vedoucí odboru životního prostředí
Upozornění
Obecní úřady dle ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona upravují, omezují nebo zakazují obecné
nakládání s povrchovými vodami.
Doručí se:
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Obec Mašťov
2. Obec Radonice
3. Obec Vilémov
4. Obec Pětipsy
5. Obec Libědice
Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a
elektronické úřední desce Městského úřadu Kadaň
Na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik
Zemědělské družstvo Račetice
M+A+J s.r.o. Sedčice
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