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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Zábřeh, jako věcně 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 „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
zakazuje
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona,
ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených
vodních ploch na území ORP Zábřeh.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí
na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích
opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. Vodoprávní úřad v daném případě
odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat, již
jednou odebranou vodu opětovně použít…).
Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán 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, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu nakládání
s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.
Odůvodnění:
Městský úřad Zábřeh, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství) povrchových vod
ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu
(dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě pohybuje při hranici minimálního zůstatkového průtoku, pod
úrovní Q355, a na základě doporučení Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.07.2022 doručené na MU
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21.07.2022 vodoprávní úřad s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal odběr vody
z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v celém správním obvodu ORP Zábřeh.
Vodoprávní úřad v dané věci doplňuje, že srážky aktuálně vedou pouze ke krátkodobému přerušení
dlouhotrvajícího sucha. Uvedené, často prudké srážky mají většinou pouze efekt rychlého navýšení
hladiny vody ve vodních tocích, aniž by došlo k významnějšímu nasycení půdního prostředí. To se již
projevuje opětovným poklesem hladin ve vodních tocích. Jelikož z předpovědi ČHMU vyplývá,
že území ORP Zábřeh v několika následujících dnech nemá zasáhnout výraznější srážková činnost,
lze očekávat pokračující pokles hladin na úroveň předešlých dní a nižší.
Aby nebylo pochyb, kterých vodních toků, popřípadě katastrálních území se zákaz nakládání
s povrchovými vodami týká, vodoprávní úřad katastrální území, dotčené zákazem nakládání
s povrchovými vodami uvedl ve výroku tohoto opatření obecné povahy.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě pokračujícího zhoršování situace s vodami (již může také
do určité míry nepříznivě ovlivnit chování lidí např. nedodržováním vydaného zákazu), vodoprávní
úřad bude nucen přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových
i podzemních vod.
Pro případ pochybnosti vodoprávní úřad uvádí:
Opatření obecné povahy – zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká všech vodních toků
a z nich napájených vodních ploch (nádrží, rybníků, koupališť…) na území ORP Zábřeh.
Opatření obecné povahy – zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká katastrálních území:
Bohuslavice nad Moravou, Brníčko u Zábřeha, Strupšín, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn,
Hrabová u Dubicka, Hynčina, Křižanov u Zábřeha, Jedlí, Jestřebí u Zábřeha, Jestřebíčko, Pobučí,
Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština u Zábřeha, Lukavice na Moravě, Vlachov, Slavoňov
u Lukavice, Nemile, Lupěné, Filipov u Zábřeha, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec u Zábřeha, Rohle,
Janoslavice, Nedvězí u Zábřeha, Rovensko, Svébohov, Březenský Dvůr, Březná, Crhov, Heroltice
u Štítů, Štíty Hamerské, Štíty-město, Vyšehoří, Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov u Zábřeha,
Zábřeh na Moravě, Zborov na Moravě, Zvole u Zábřeha.
Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových vod pomocí
technického zařízení (čerpadlo, trkač…). Odběr povrchových vod (nejde-li o obecné nakládání
s povrchovými vodami) je podmíněné povolením k odběru povrchových vod vydaným vodoprávním
úřadem.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se netýká odběrů povrchových vod, jejichž
využití je základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu, že odběrem
povrchových vod nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících
odběratele nakládat s povrchovými vodami. Zejména se jedná o vodárenské podniky, zemědělská
družstva apod. Vodoprávní úřad dané odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání
povrchových vod, s využitím povrchových vod pouze v rámci výrobního procesu. Je velmi žádoucí,
aby vody z oplachů zemědělských strojů, oplachů znečištěných ploch apod. byly v maximální míře
zachytávány a dále vhodně používány např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených
v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka
upravující nakládání s povrchovými vodami při dosažení hodnot minimálních zůstatkových průtoků
nebo nižších.

Strana 2/4

Vzhledem k vážnosti hydrologické situace – dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní úřad,
podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního
řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního úřadu při
mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh opatření
obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil účinnost
opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního
úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí jejichž správních obvodů se opatření obecné
povahy týká.
Upozornění pro obecní úřady:
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem v místě
obvyklým zajistí níže uvedené obecní a městské úřady /v rozdělovníku/. Zároveň uvedené úřady
žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po jejím odvolání s uvedením dne vyvěšení a sejmutí
(razítko a podpis orgánu).
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými
vodami, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační
vývěsky…).

Poučení účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Doručí se:
Vyvěsí na úřední desku:
 Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72 Dubicko, IDDS: wrwbp24
 Obec Brníčko, Brníčko 120, 789 75 Brníčko, IDDS: mrwbe98
 Obec Drozdov, Drozdov 150, 789 01 Zábřeh, IDDS: b2rbvuf
 Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IDDS: xcpbejc
 Obec Horní Studénky, Horní Studénky 44, 789 01 Horní Studénky, IDDS: 4kaar7i
 Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01 Zábřeh, IDDS: ddjar8c
 Obec Hrabová, Hrabová 113, 789 01 Zábřeh, IDDS: dvfbp5m
 Obec Hynčina, Hynčina 125, 789 01 Zábřeh, x8mbr8x
 Obec Jedlí, Jedlí 16, 789 01 Zábřeh, IDDS: gipar9r
 Obec Jestřebí, Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh, df4at8m
 Obec Kamenná, Kamenná 2, 789 74 Rohle, IDDS: apfbsvi
 Obec Kolšov, Kolšov 160, 788 21 Sudkov, IDDS: u8uaw6u
 Obec Kosov, Kosov 84, 789 01 Zábřeh, IDDS: efcbhf7
 Obec Lesnice, Lesnice 46, 789 01 Zábřeh, IDDS: zuhbm37
 Obec Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština, IDDS: iqybmzk
 Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh, IDDS: ug4asa2
 Obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IDDS: 7s3awzg
 Obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IDDS: 9ygbvij
 Obec Postřelmůvek, Postřelmůvek 73, 789 01 Zábřeh, IDDS: errasez
 Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, IDDS: pgzbwzm
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Obec Rohle, Rohle 56, 789 74 Rohle, IDDS: amvbbry
Obec Rovensko, Rovensko 59, 789 01 Zábřeh, IDDS: hwvasfd
Obec Svébohov, Svébohov 64, 789 01 Zábřeh, IDDS: 8shaxix
Město Štíty, náměstí Míru 55, 789 91 Štíty, IDDS: 67eba9e
Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01 Zábřeh, IDDS: 2x5bvdh
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IDDS: hk9bq2f
Obec Zborov, Zborov 28, 789 01 Zábřeh, IDDS: wr4a3cz
Obec Zvole, Zvole 123, 789 01 Zábřeh, IDDS: 2mzbmdi

Na vědomí:
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk, Šumperk
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Povodí Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Šumperk
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního
hospodářství, Olomouc
Upozornění:
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem v místě
obvyklým zajistí Obecní úřad Bohuslavice, Obecní úřad Brníčko, Obecní úřad Drozdov, Obecní úřad
Dubicko, Obecní úřad Horní Studénky, Obecní úřad Hoštejn, Obecní úřad Hrabová, Obecní úřad
Hynčina, Obecní úřad Jedlí, Obecní úřad Jestřebí, Obecní úřad Kamenná, Obecní úřad Kolšov, Obecní
úřad Kosov, Obecní úřad Lesnice, Obecní úřad Leština, Obecní úřad Lukavice, Obecní úřad Nemile,
Obecní úřad Postřelmov, Obecní úřad Postřelmůvek, Obecní úřad Rájec, Obecní úřad Rohle, Obecní
úřad Rovensko, Obecní úřad Svébohov, Obecní úřad Štíty, Obecní úřad Vyšehoří, Obecní úřad
Zábřeh, Obecní úřad Zborov, Obecní úřad Zvole.
Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky s uvedením dne vyvěšení
a sejmutí (razítko a podpis orgánu). Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o
zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami, včetně upozornění na dodržování podmínek
daných v jednotlivých rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami týkajících se
minimálních zůstatkových průtoků, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky,
místní tisk, informační vývěsky…).

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí
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