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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor životního prostředí, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.:       
Spisová značka: ŽP 491/2018 ROZ / 3  
  
Vyřizuje: Milan Rozsíval 
Telefon: 554 254 314 
E-mail: rozsival.milan@rymarov.cz 
  
Datum: 01.08.2018 

 

Veřejná vyhláška 
 

Opatření obecné povahy 

 

Městský úřad Rýmařov, odbor ŽP, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) ve veřejném zájmu s platností ode 
dne vyvěšení na úřední desku tohoto opatření obecné povahy až do odvolání vodoprávním úřadem 
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona  

 

zakazuje 

odběr povrchových vod v celém správním obvodu ORP Rýmařov za těmito účely : odběr za pomoci 
čerpadla, k jejich akumulaci, vzdouvání za účelem využívání jejich energetického potenciálu (MVE), 
zalévání hřišť, trávníků, mytí aut a napouštění bazénů. Pokud by podmínky umožňovaly odvolání 
zákazu, bude tak neprodleně učiněno. 

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních 
zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami. 
 

Odůvodnění 

Vodoprávní úřad v důsledku stávajícího kritického nedostatku povrchových vod zakazuje podle § 109 
odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona a § 172 a 173 odběr povrchových vod.  

Důvodem vydání opatření obecné povahy je stávající mimořádná situace, kdy vzhledem 
k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhodobé velmi vysoké teploty a minimální 
srážkové úhrny) došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních tocích pod úroveň nebo lehce nad 
úroveň průtoku Q355 (hranice sucha) a tím ohrožení veřejného zájmu, tj. závažnému ohrožení vodních 
a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků. 
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S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání 
opatření obecné povahy a s ohledem na nepříznivé vyhlídky ohledně vodních srážek vodoprávní úřad 
v souladu s § 109 odst. 2 a 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a 
veřejného projednání. Po projednání situace se správcem povodí Povodí Odry, státní podnik Ostrava 
a upozornění Povodí Moravy s.p. Brno vydává vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností 
Rýmařov uvedený zákaz povolených nakládání s vodami, který platí až do odvolání. Stav „sucha“ je 
uveden na adrese Povodí Odry s.p. Ostrava (www.pod.cz), Povodí Moravy s.p. Brno nebo CHMI. 
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším 
způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas, zpravodaj, informační letáky). Nedodržení tohoto 
opatření nebo podmínek vydaných ve vodoprávním povolení bude řešeno ve správním řízení 
s využitím maximálních sankcí, vyplývajících z vodního zákona, popřípadě zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

 

Poučení 

Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy podle ustanovení 
§ 109 odst. 1 vodního zákona, kterým se zakazuje nakládání s povrchovými vodami, nemohou 
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, uplatnit písemné odůvodněné námitky nebo 
stížnosti podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu.  

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
Uvedený zákaz podle § 109 odst. 1 vodního zákona je činěn ve veřejném zájmu a je bez náhrady.Toto 
opatření musí být ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na místě 
k tomu obvyklém. Veřejnou vyhláškou se opatření doručuje na úřední desce a elektronické úřední 
desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na ostatních úředních deskách se opatření 
veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.  

 
 
 

Ing. Evžen Vaštík 

 vedoucí odboru životního prostředí  
 
otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Datum vyvěšení : ………………….                           Datum sejmutí : ……………………… 

 

 

Podpis oprávněné osoby                                              Podpis oprávněné osoby 

potvrzující vyvěšení                                                     potvrzující sejmutí 

 

http://www.pod.cz/
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Rozdělovník: 

Obec Malá Morávka 
Obec Dolní Moravice 
Obec Malá Štáhle 
Obec Stará Ves 
Obec Horní Město 
Obec Tvrdkov 
Obec Jiříkov 
Obec Ryžoviště 
Obec Velká Štáhle 
Město Břidličná 
Město Rýmařov 
 

 

 

 

Rozdělovník : 

Povodí Odry s.p. Ostrava, Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava  
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno,  
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek 
Lesy České republiky, Správa toků - oblast povodí Moravy Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín 
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