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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
Obecní úřad Drahlín jako orgán veřejné správy v přenesené působnosti na úseku
vodovodů a kanalizací dle § 25 písm. a) a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích), v souladu s § 171 zákona
č. 500/2004, správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 15 odst. 6
zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejňuje návrh opatření obecného povahy o dočasném
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona o
vodovodech a kanalizacích v obci Drahlín.
Vodoprávní úřad upouští v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech
a kanalizacích od veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy a upozorňuje, že
dotčené osoby jsou oprávněny k uvedenému návrhu podávat odůvodněné námitky, a to do 5-ti
pracovních dnů ode den jeho zveřejnění.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Drahlín
po dobu 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím veřejné vyhlášky ve smyslu § 25 odst. 2
správního řádu.
Návrh opatření obecné povahy v souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a
kanalizacích nabývá účinnosti jeho zveřejněním na úřední desce.
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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Obecní úřad Drahlín jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25
písm. a) a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu
s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu na základě nedostatku vody z vodního zdroje
v obci Drahlín
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
opatření obecné povahy, kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu v obci Drahlín
a to tak, že se zakazuje:
-

zalévání zahrádek,
mytí aut,
kropení chodníků a zpevněných ploch,
dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní)
napouštění bazénů a
ostatních činností nesloužících k pitným a hygienickým účelům).

Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné užívat pouze pro:
-

osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům

Z důvodu přechodného nedostatku pitné vody, který nelze nahradit z důvodu technických
nebo nedostatečných zdrojů vody.
S platností ode dne zveřejněním na úřední desce do 30.10.2018.
Odůvodnění
V období června a července došlo vlivem teplého a suchého počasí k
výraznému nárůstu spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu nad rámec technických a
kapacitních možností vodního zdroje a postupně až k přerušení dodávek pitné vody
z předmětného vodovodu. Zároveň došlo k omezení vydatnosti vodního zdroje. Ten je
v současné době schopen poskytnout za den 38 m3 vody (průměr za červenec), přičemž
průměrná spotřeba vody za měsíc červenec činila 40,73 m3/den. Rozdíl bylo v minulých
dnech potřeba řešit dovozem pitné vody v cisternách do vodojemu. Dosud bylo v průběhu
července dovezeno 11 cisteren a dnes jsou akumulační nádrže vodojemu opět zcela prázdné.
Navážení pitné vody do vodojemu by v tomto období bylo technicky i ekonomicky neúnosné.
Vzhledem k tomu, že situace nebyla způsobena poruchou vodovodní sítě, byli
obyvatelé obce vyzváni k omezení spotřeby vody. Bohužel ani přes výzvu představitelů obce
k omezení spotřeby nedošlo. Vzhledem k nepříznivé meteorologické situace nelze očekávat

výrazné zlepšení situace a je pravděpodobné, že kapacita vodního zdroje bude nadále klesat a
hrozí opakované výpadky v zásobování pitnou vodou.
Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to
veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu
technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po
projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o
dočasném omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.
Vodoprávní úřad došel na základě podkladů k závěru, že předpoklady tohoto ustanovení byly
naplněny.
Vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy dne 3.8.2018 a zároveň
upustil v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích od
veřejného projednání uvedeného návrhu.
Dotčené osoby byly upozorněny, že jsou oprávněny podat proti návrhu opatření
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho
zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky v souladu s ustanovením §
15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 5
zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1
správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

-------------------------------------------------------Ing. Zdeněk Černohorský
Starosta obce Drahlín

Otisk úředního razítka

Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a bude rovněž
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska Obecního úřadu Drahlín
Vyvěšeno: ………………

……………………….

Sejmuto: ………………… ……………………….
Na vědomí: Příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností

