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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 23. 10. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad 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 jen
„zákon o vodách“), dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanoveními § 171 až § 174
správního řádu

odvolává zákaz
obecného nakládání s povrchovými vodami
vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního
prostředí, dne 21. 6. 2017 pod č.j. MUMK 11919/2017, a to pro odběr z těchto vodních toků:
Rokytná, Rešický potok, Čermákovický potok, Olešná, Trstěnický potok, Skalička,
Hornodubňanský potok, Dolnodubňanský potok, Dobřínský potok, Míšovický potok,
Miroslávka, Suchý potok, Šumický potok, Olbramovický potok, a přítoků uvedených vodních
toků.
Odůvodnění
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, z důvodu stavu povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně
přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu již dlouhodobě pohyboval při
hranici minimálního zůstatkového průtoku, posoudil tento stav jako kritický. Na základě této
skutečnosti a z důvodu přetrvávajícího suchého a srážkově podprůměrného charakteru počasí,
vodoprávní úřad s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal, v souladu s ustanoveními
§ 6 odst. 4 a § 115a zákona o vodách, obecné nakládání s povrchovými vodami na území ORP
Moravský Krumlov.
Vzhledem k tomu, že v současné době došlo vlivem výraznější srážkové činnosti ke zlepšení
stavu povrchových vod ve vodních tocích (zvýšení průtoků nad hranici minimálního
zůstatkového průtoku), opadl důvod vydaného zákazu obecného nakládání s povrchovými
vodami, jejich odběru. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad tento zákaz odvolal.

Vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby, že nakládání s povrchovými
vodami, dle § 8 zákona o vodách (odběr za pomocí čerpadla, převádění, akumulování, a
vzdouvání povrchových vod, využívání jejich energetického potenciálu atd.) je možné
pouze na základě platného povolení k nakládání s povrchovými vodami a za
předpokladu důsledného dodržování podmínek stanovených v příslušném povolení.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje na striktní dodržování stanoveného
minimálního zůstatkového průtoku v příslušném povolení, jehož nedodržení povolené
nakládání s povrchovými vodami omezuje nebo přímo zakazuje.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Upozornění pro obecní úřady:
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 14 dní způsobem
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Moravský Krumlov, Městský úřad Miroslav,
Obecní úřad Čermákovice, Obecní úřad Dolní Dubňany, Obecní úřad Horní Dubňany,
Obecní úřad Dobřínsko, Obecní úřad Horní Kounice, Obecní úřad Hostěradice, Obecní
úřad Damnice, Obecní úřad, Jiřice u Miroslavi, Obecní úřad Kubšice, Úřad městyse
Olbramovice, Obecní úřad Rešice, Obecní úřad Rybníky, Obecní úřad Skalice, Obecní
úřad Suchohrdly u Miroslavi, Obecní úřad Tavíkovice, Obecní úřad Trstěnice, Obecní
úřad Tulešice, Obecní úřad Vedrovice a Úřad městyse Vémyslice.
Současně uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po uběhnutí výše
uvedené lhůty s uvedením dne vyvěšení a sejmutí.
Uvedené úřady také žádáme o sejmutí a navrácení veřejné vyhlášky, ze dne 21.6.2017,
č.j. MUMK 11919/2017, kterou byl vydán zákaz obecného nakládání s povrchovými
vodami – jejich odběru.
Dotčené obecní úřady tímto dále žádáme o součinnost a o informování občanů o
odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami, včetně upozornění pro
fyzické a právnické osoby na nutnost dodržování podmínek daných v jednotlivých
rozhodnutích o povolení k nakládání s povrchovými vodami, týkajících se minimálních
zůstatkových průtoků, a to způsobem v místě obvyklým (rozhlas, webové stránky, místní
tisk, informační vývěsky apod.)
Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Doručí se:
Vyvěsí na úřední desce:
Město Moravský Krumlov
Město Miroslav
Obec Čermákovice
Obec Dolní Dubňany
Obec Horní Dubňany
Obec Dobřínsko
Obec Horní Kounice
Obec Hostěradice
Obec Damnice
Obec Jiřice u Miroslavi
Obec Kubšice
Městys Olbramovice
Obec Rešice
Obec Rybníky
Obec Skalice
Obec Suchohrdly u Miroslavi
Obec Tavíkovice
Obec Trstěnice
Obec Tulešice
Obec Vedrovice
Městys Vémyslice
Na vědomí:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Dyje
Povodí Moravy, s.p., Provoz Náměšť nad Oslavou

