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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 
odst. 2 písm. c) a § 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“), a jako místně příslušný správní orgán 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), 
 

r u š í 
 
dle § 115a vodního zákona opatření obecné povahy vydané dne 14.08.2015 pod č.j. MUHC-
ZP/12032/2015/ME, kterým byl zakázán odběr povrchových a podzemních vod v období přechodného 
nedostatku vody. 
 
 
Platnost opatření obecné povahy: pro celé správní území ORP Hořice 
 

Účinnost opatření obecné povahy: od 18.11.2015 
 
 
 
 

Odůvodnění 
 
Vodoprávní úřad vydal dne 14.08.2015 pod č.j. MUHC-ZP/12032/2015/ME opatření obecné povahy, 
kterým zakázal povolené odběry povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích 
pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a odběry podzemních vod z domovních 
studní pro jiné než pitné účely a potřebu osobní hygieny jednotlivých občanů. 
 
K uvedenému zákazu vodoprávní úřad přistoupil jako k mimořádnému opatření v době sucha 
především z důvodu ochrany ekologické funkce vodního toku a z důvodu šetření zásob podzemní vody 
k přednostnímu využití pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
 
Vzhledem k mírnému zvýšení stavů vodních toků nad úroveň Q355, k současné hydrometeorologické 
situaci a předpovědi počasí na další dny a také s ohledem na fakt, že v současné době nejsou 
předpokládány zvýšené odběry jako v letním období, je dle názoru vodoprávního úřadu dán dostatečný 
důvod ke zrušení předchozího opatření obecné povahy. 
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Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, podle kterého 
může vodoprávní úřad upravit, omezit nebo i zakázat povolená nakládání s vodami pouze na dobu 
nezbytně nutnou, neshledal vodoprávní úřad vážné důvody pro další trvání předmětného zákazu 
odběrů vod. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad zrušil opatření obecné povahy, kterým byly odběry vod 
omezeny. 
 
 

Poučení 
 
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 
 
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
 
K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 
 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Kopáček 
vedoucí odboru ŽP 
 
 
 
 

Všechny obce ve správním obvodu ORP Hořice (viz rozdělovník) se tímto žádají o vyvěšení této 
vyhlášky na úředních deskách dotčených obecních úřadů a současné zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to minimálně po dobu 15 dní. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………….                 Sejmuto dne: …………………….. 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 
 
 
 
Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
 

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19  Hořice v Podkrkonoší 
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19  Hořice 
Obec Bašnice, IDDS: 7iha554 
Obec Bílsko, IDDS: tj4a54v 
Obec Boháňka, IDDS: vcrb4yt 
Obec Borek, IDDS: n42b6wa 
Obec Bříšťany, IDDS: nvtapi9 
Obec Cerekvice nad Bystřicí, IDDS: 67bbmkh 
Obec Červená Třemešná, IDDS: pmga6r7 
Obec Dobrá Voda u Hořic, IDDS: whfbktk 
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Obec Holovousy, IDDS: 53kbqmc 
Obec Chomutice, IDDS: bzvbymr 
Obec Jeřice, IDDS: as5as3b 
Obec Lískovice, IDDS: auvamhr 
Obec Lukavec u Hořic, IDDS: gj9a9de 
Město Miletín, IDDS: yncbcrq 
Obec Milovice u Hořic, IDDS: kfga9h3 
Obec Nevratice, IDDS: bm7a9h9 
Obec Ostroměř, IDDS: aw8bb75 
Obec Petrovičky, IDDS: p9zapqw 
Obec Podhorní Újezd a Vojice, IDDS: enxbpfy 
Obec Rašín, IDDS: qzdb5yy 
Obec Rohoznice, IDDS: 7e4a6w6 
Obec Sobčice, IDDS: pjwapmk 
Obec Staré Smrkovice, IDDS: 69rbzxu 
Obec Sukorady, IDDS: 4rxbsfz 
Obec Tetín, IDDS: dstbygh 
Obec Třebnouševes, IDDS: vv6appd 
Obec Úhlejov, IDDS: 7bhbuda 
Obec Vřesník, IDDS: hpya6cj 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení vodního 
hospodářství, IDDS: gcgbp3q 
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