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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a
zemědělství, příslušný podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen správní řád a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a
ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),
v souladu s ustanovením § 25 a ustanovením § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu z důvodu významného
snížení průtoků ve vodních tocích, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu ve vodních tocích, k vážnému ohrožení
vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku, bez náhrady

s okamžitou účinností do odvolání
I.

v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) a v souladu
s ustanovením § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE
NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
 dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona – jejich odběr
 dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona – využívání jejich
energetického potenciálu
ze všech vodních toků a vodních nádrží ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Přerov – vyjma vodního toku Bečva a vodního toku Strhanec.
Zákaz odběru povrchových vod se nevztahuje na odběry pro vodárenské účely (odběry pro zásobování
obyvatel pitnou vodou), dále na odběry pro rybníky a vodní nádrže a s nimi související zařízení (ty se
nadále řídí podmínkami uvedenými v platných povoleních k nakládání s vodami a v
souvisejících manipulačních řádech).
Opatření obecné povahy – zákaz nakládání s povrchovými vodami: Přerov včetně jeho místních částí, dále obcí
Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Domaželice,
Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky,
Lhotka, Lipová, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oplocany,
Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Prosenice, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy,

Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Stříbrnice, Sušice, Šišma, Tovačov, Troubky,
Tučín, Turovice, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice

II.

podle ustanovení § 6 odst. 4 a ustanovení § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE
obecné nakládání s povrchovými vodami
ze všech vodních toků a vodních nádrží
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov
Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká území těchto obcí: Přerov
včetně jeho místních částí, dále obcí Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy,
Čelechovice, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory,
Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Nahošovice,
Nelešovice, Oldřichov, Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Prosenice, Přestavlky,
Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Stříbrnice, Sušice,
Šišma, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice,
Želatovice
Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné nakládání s těmito
vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo nakládání s vodami není třeba zvláštního
technického opatření.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 11.05.2018 doporučení správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p. zvážit
možnost upravit povolené i obecné nakládání s vodami, a to vzhledem ke stávajícímu suchému období a
nepříznivé hydrologické situaci.
Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem kterých došlo ke kritickému snížení průtoků ve
vodních tocích, čímž dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných
ekosystémů, přistoupil vodoprávní úřad k vydání opatření v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního
zákona a zakázal nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží vyjma vodního toku
Strhanec a vodního toku Bečva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov. Současně dle
ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami a to ze všech vodních
toků a nádrží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov.
Vodoprávní úřad sleduje výšky hladin a průtoky vodních stavů z dostupných zdrojů Povodí Moravy, s.p. a
Českého meteorologického ústavu. Na vodních tocích Moštěnka, Olešnice, Morava, Blata, Romže jsou již delší
dobu hladiny těchto toků na úrovni sucha. Na vodním toku Bečva a Strhanec je tato situace zatím výjimečná,
nebylo dosaženo hodnoty „sucha“ dle dostupných informací z portálu ČHMÚ a Povodí Moravy, s.p., z daného
důvodu vodoprávní úřad nezahrnul tyto dva vodní toky do zákazu nakládání s povrchovými vodami.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí na následující období,
s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné
povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115a odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 173 odst. 1
správního řádu vydal opatření obecné povahy, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle
ustanovení § 172 správního řádu.

Vodoprávní úřad v opatření obecné povahy ve výrokové části I. vymezil nakládání s vodami, na které se
opatření vztahuje, a to na odběr povrchových vod a nakládání s povrchovými vodami k využívání jejich
energetického potenciálu. Vodoprávní úřad zde dále určil, že zákaz se nevztahuje na odběry pro vodárenské
účely (odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou) a dále na odběry pro rybníky, vodní nádrže a s nimi
související zařízení. Rybníky a vodní nádrže jsou významné krajinné prvky, které mají významnou a
nenahraditelnou ekologickou funkci v krajině. Stávající rybníky a vodní nádrže musí mít pro nakládání
s vodami platné povolení k nakládání s vodami, popř. schválený manipulační řád dle platných ustanovení
vodního zákona. Při nakládání s vodami je nutné dodržovat podmínky uvedené v těchto povoleních, zejména
zachovávat minimální zůstatkové průtoky.
Současně vodoprávní úřad ve výrokové části II. zakázal také obecné nakládání s povrchovými vodami, jelikož
na některých vodních tocích došlo již k situaci, kdy zde není téměř žádný stálý průtok. Vodní toky slouží také
jako recipient pro vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod, jakož i z kanalizací obcí, takže je nutné,
aby ve vodních tocích zůstal zachovaný max. možný průtok i v současných extrémních klimatických
podmínkách. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nelze zamezit a vypouštění odpadních vod do
vodních toků s nízkým stavem ještě dále zhoršuje situaci stávajících ekosystémů a významně ohrožuje funkci
vodních toků.
Zákaz dle výrokové části II se týká všech povrchových vod ve správním obvodu ORP Přerov, včetně
vodního toku Bečva a Strhanec.
Vodoprávní úřad stanovil účinnost opatření obecné povahy s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením
na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká. Opatření obecné povahy je vydáno s okamžitou účinností do odvolání
vodoprávním úřadem. V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové zrušovací
opatření obecné povahy.
Po posouzení věci vodoprávní úřad ve veřejném zájmu rozhodl tak, jak je uvedeno v tomto opatření.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Uvedené opatření je vydáno ve veřejném zájmu a bez nároku na náhradu.
Pro držitele platných povolení k odběru povrchových vod pro vodárenské účely (odběry pro zásobování
obyvatel pitnou vodou) a dále pro odběry pro rybníky a vodní nádrže a s nimi související zařízení platí povolení
k nakládání s vodami včetně všech podmínek v nich uvedených.
Nedodržení opatření obecné povahy nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve správních
řízeních s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona. Nakládání s vodami v rozporu
s opatřením obecné povahy podle ustanovení § 109 odst. 1 je přestupkem a tomu, kdo se ho dopouští, hrozí
sankce až do výše 50 000 Kč, pokud by se jednalo o fyzickou osobu, resp. do výše 100 000 Kč v případě
podnikajících fyzických nebo právnických osob.
Dle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Mgr. Pavla Tomčíková
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšeno na úřední desce
na místě pro to obvyklém a na úředních deskách dotčených obecních úřadů do odvolání.
Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb a ostatní
příslušné obecní úřady o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:…………………

Dálkový přistup:…………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými vodami i
prostřednictvím místního rozhlasu a místního tisku.
K vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město,
750 02 Přerov 2
Obecní úřad Beňov, IDDS: isib456
Obecní úřad Bezuchov, IDDS: jkzbpb5
Obecní úřad Bochoř, IDDS: tyjb4s6
Úřad městyse Brodek u Přerova, IDDS: qu7bw79
Obecní úřad Buk, IDDS: fahbmiz
Obecní úřad Císařov, IDDS: 988azqv
Obecní úřad Citov, IDDS: bn6audv
Obecní úřad Čechy, Úřední deska, IDDS: 6uhatpp
Obecní úřad Čelechovice, IDDS: wd2bmkp
Obecní úřad Dobrčice, IDDS: mwsb7xu
Obecní úřad Domaželice, IDDS: x2sbenn
Obecní úřad Grymov, úřední deska, IDDS: izqar7t
Obecní úřad Horní Moštěnice, úřední deska, IDDS:
z8gbd6i
Obecní úřad Hradčany, IDDS: z8ab2up
Městský úřad Kojetín, úřední deska, IDDS: r3cb8hq
Obecní úřad Kokory, úřední deska, IDDS:
mambdkt
Obecní úřad Křenovice, úřední deska, IDDS:
nwkaw42
Obecní úřad Křtomil, IDDS: 7wgav8e
Obecní úřad Lazníčky, úřední deska, IDDS:
hmfa4ca
Obecní úřad Lazníky, úřední deska, IDDS: ehsbvsi
Obecní úřad Lhotka, IDDS: r99bukm
Obecní úřad Lipová, IDDS: r53bmtt
Obecní úřad Líšná, IDDS: tu9bs86
Obecní úřad Lobodice, IDDS: st6bmw5
Obecní úřad Měrovice nad Hanou, IDDS: j2taxhu
Obecní úřad Nahošovice, Úřední deska, IDDS:
rrhazgj
Obecní úřad Nelešovice, IDDS: rrbbm6n
Obecní úřad Oldřichov, IDDS: 8kdbizu
Obecní úřad Oplocany, IDDS: ut4axhq

Obecní úřad Oprostovice, IDDS: 2tcascr
Obecní úřad Pavlovice u Přerova, Úřední deska,
IDDS: wyqbngz
Obecní úřad Podolí, IDDS: hcyay5u
Obecní úřad Polkovice, IDDS: 8f4bnj8
Obecní úřad Prosenice, IDDS: zvdbjaw
Obecní úřad Přestavlky, Úřední deska, IDDS:
2vhb5qb
Obec Radkova Lhota, IDDS: ycbasep
Obec Radkovy, IDDS: 5x7bree
Obecní úřad Radslavice, IDDS: 744bhch
Obecní úřad Radvanice, IDDS: 85kasej
Obecní úřad Rokytnice, IDDS: 7tjb5kg
Obecní úřad Říkovice, IDDS: 9sqa7m9
Obecní úřad Sobíšky, IDDS: 3hfasf4
Obecní úřad Stará Ves, IDDS: 9yna8uf
Obecní úřad Stříbrnice, IDDS: y7gawhh
Obecní úřad Sušice, IDDS: exka5y9
Obecní úřad Šišma, Úřední deska, IDDS: vvaasgk
Městský úřad Tovačov, úřední deska, IDDS:
nppbaz6
Obecní úřad Troubky, úřední deska, IDDS:
9uyb8nq
Obecní úřad Tučín, úřední deska, IDDS: 8iib2wh
Obecní úřad Turovice, IDDS: 73cbnwz
Obecní úřad Uhřičice, Úřední deska, IDDS:
suxbvgx
Obecní úřad Věžky, IDDS: 6njasgh
Obecní úřad Vlkoš, IDDS: ez5a7yi
Obecní úřad Výkleky, IDDS: qzraukq
Obecní úřad Zábeštní Lhota, IDDS: gfsbzmt
Obecní úřad Žákovice, úřední deska, IDDS:
u5faxxu
Obecní úřad Želatovice, IDDS: k5gbjxd
Úřad městyse Dřevohostice, IDDS: ipbbg82

Na vědomí:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Lesy České republiky, s.p, IDDS: e8jcfsn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Rybářství Přerov, IDDS: uzducn7
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní
Inspektorát Olomouc, IDDS: k93dzrd

