Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí
Váš dopis/ze dne: - / Spis. značka: ŽP/38171/22 Je
Č.j. : ŽP/43529/22
Vyřizuje: Ing. Jindra Jerglová
E-mail: jjerglova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 867
Dne: 3. 8. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad ostrov, odbor životního prostředí 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, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále správní řád), ve veřejném zájmu a bez náhrady,
s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou)
v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona s odkazem na ust. § 115a vodního zákona

zakazuje
odběry povrchových vod z vodních toků,
povolených dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona,
resp. v celých povodích následujících vodních toků:
vodní tok

IDTV

ř. km od ř.km do

Bílá Bystřice

10101575

0,000

8,926

Blatenský potok - HVT S 208

101018180

0,000

pramen

Borecký potok

10224075

0,000

pramen

Bystřice

10100187

0,000

29,973

Černá (Myslivny)-HVTS 188x, S206x

10100404

0,000

pramen

Eliášův potok

10101047

0,000

pramen

Jáchymovský potok

10100902

0,000

pramen

Komáří potok - HVT S 195, 197

10104539

0,000

3,100

Korunní potok

10103895

0,000

0,727

LBP Boreckého potoka přes Květnovou

10221723

0,000

pramen

LBP Boreckého potoka - Květnová

10231145

0,000

pramen

Lučinský potok

10284037

1,000

1,500

Lužecký potok (Děpoltovický)

10102638

4,800

pramen

Ostrovský potok

10238244

0,000

pramen

Polavský potok (Pöhlwasser) - HVT S 194

10101281

0,000

0,770

Sadovský potok

10283966

3,900

pramen

Veseřice

10102896

0,000

pramen
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Opatření se nevztahuje na tato povolená nakládání s povrchovými vodami:
 povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu (např. pro požární účely, napouštění koupacích míst)
 odběry pro potřeby osobní hygieny
 nakládání s vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok
V případě příznivých hydrologických poměrů a na základě podnětu správce povodí bude zákaz odvolán.

Odůvodnění
Zdejší vodoprávní úřad obdržel dne 8. 7. 2022 informaci správce povodí, tj. Povodí Ohře, s.p., sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. POH/34370/2022/032300 z 7. 7. 2022 o hydrologickém suchu
v povodí výše uvedených vodních toků.
Správce povodí, s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích uvádí, že na výše uvedených
vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty 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. Na základě zkušeností
z minulých let správce povodí předpokládá trvání snížené vodnosti do konce října. Pokud vodní podmínky
umožní odvolání případných omezení či zákazů dříve, podá Povodí Ohře, s.p. podnět k tomuto kroku včas.
Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovil obecní úřady, které mohou dle §
105 odst. 1 vodního zákona v případě, pokud to uznají za vhodné, upravit, omezit nebo zakázat obecné
nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoku v dotčených
vodních tocích (viz sdělení vodoprávního úřadu ze dne 18. 7. 2022 pod sp. zn. ŽP/38171/22 Je, č.j.
ŽP/40246/22). Zdejší vodoprávní úřad vyrozuměl i jemu známé osoby, oprávněné nakládávat s vodami,
resp. odebírat vodu z vodních toků, a to sdělením pod sp. zn. ŽP/38171/22 Je, č.j. ŽP/40247/22 z 18. 7.
2022, s doručením do 1. 8. 2022 včetně.
Vodoprávní úřad sděluje, že se hydrologická situace od podání podnětu správce povodí příliš nezměnila a
v povodích vodních toků panují 364 denní vody, a proto jsou odběry v daných povodích zakázány v plném
rozsahu. Vodoprávní úřad konstatuje, že mu nejsou známy všechny osoby, oprávněné nakládat s vodami,
resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům, spojeným s povolením
k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy.
Vodoprávní úřad s ohledem na současné nepříznivé hydrologické a srážkoodtokové poměry v povodí, na
přetrvávající nízké průtoky ve vodních tocích (20 až 50 % Qm – viz Informační portál VH na www.eagri.cz,
dále web Českého hydrometeorologického ústavu, http://www.chmi.cz a poznatky z úřední činnosti
vodoprávního úřadu), informační zprávu správce povodí ze dne 7. 7. 2022 o aktuální situaci a
hydrologickou předpověď z 3. 8. 2022 11.00 SEČ (viz hydrologická situace pro dílčí povodí Ohře a
Ploučnice na http://www.chmi.cz/, cituji: „Situace: Hladiny sledovaných toků jsou nadále setrvalé. Průtoky
se pohybují výrazněji pod dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec, v intervalu od 11% (Jěřice Chrastava) do 83% (Přísečnice - Kryštofovy Hamry).; Předpokládaný vývoj: Následující dny očekáváme
počasí bez srážek, hladiny budou setrvalé.“) s okamžitou platností a na dobu nezbytně nutnou, zakázal dle
§ 109 odst. 1 vodního zákona povolené odběry vody z vodních toků ve svém správním území, resp.
v povodích výše uvedených vodních toků, s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny, jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu a nakládání s
vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok.
S odvoláním na výše uvedené, na mimořádnost situace (ve vodních tocích může dojít ke kyslíkovému
deficitu, k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí
vodních toků) a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné
povahy, vodoprávní úřad dle ust. § 109 odst. 2 a § 115a vodního zákona upustil od veřejného projednání.
Obecní úřady se tímto dále žádají o informování veřejnosti o tomto opatření i dalším způsobem
v místě obvyklým (např. místní rozhlas, informační letáky apod.)
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Správce vodních toků žádáme o součinnost při kontrole odběrných míst.
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno ve
správním řízení dle vodního zákona.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady na dobu nezbytně nutnou. V případě, že
odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydané opatření obecné povahy zrušeno.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Uvedené
opatření je činěno ve veřejném zájmu.
K vydanému opatření lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Digitálně podepsal Ing. Jindra

Ing. Jindra Jerglová Jerglová
Datum: 2022.08.03 11:15:26 +02'00'
Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí
Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřadní desce po dobu trvání zákazu.
Dále se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce internetových stránek
Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.

Rozdělovník:
správce povodí a významných vodních toků :
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov správce drobných vodních toků:
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice
Obce:
 Město Abertamy
 Město Boží Dar
 Obec Doupovské Hradiště
 Obec Hájek
 Město Horní Blatná
 Město Hroznětín
 Město Jáchymov, odbor hospodářsko správní
 Obec Krásný Les
 Obec Merklín
 Město Ostrov, odbor majetku města
 Obec Pernink
 Obec Potůčky
 Obec Stráž nad Ohří
 Obec Velichov
 Obec Vojkovice
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Na vědomí:
 Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební ú)řad, U Spořitelny 2, 361 20
Karlovy Vary
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství a havárií
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