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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

PŘI NEDOSTATKU VODY 
 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu, a to  

s platností od 1.8.2015 do odvolání 
podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona  

zakazuje bez náhrady  

odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích 

a  

odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů a zálivku 
trávníků 

v celém správním území ORP Jičín. 

 

Vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 2 vodního zákona upustil od veřejného projednání opatření 
obecné povahy. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat 
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, a to 
v termínu do 10.8.2015. 

 

Odůvodnění: 
Vodoprávní úřad na základě zprávy správce povodí Povodí Labe s. p., Hradec Králové, o hydrologických 
poměrech na vodních tocích, a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích pod 
úrovní Q355, s platností od 1.8.2015 až do odvolání zakázal odběr vody z vodních toků a nádrží na 
vodních tocích a dále omezil odběr podzemních vod z domovních studní v celém správním obvodu ORP 
Jičín. 

Dne 10.7.2015 obdržel vodoprávní úřad zprávu o suchém období v červenci 2015 (č.j. 
PVZ/15/19727/Si/0) od správce povodí Povodí Labe s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, odboru 
péče o vodní zdroje. Tato zpráva upozorňuje na minimální průtoky ve vodních tocích za jmenované 
období, které se převážně pohybují v rozsahu Q270 až Q330. Průtoky ve vodních tocích pro období 
červenec lze charakterizovat jako podprůměrné a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 30-70%, 
ojediněle 90-95 % dlouhodobého měsíčního průměru. 
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V současné době dle aktuální hydrologické předpovědi ČHMÚ pro dílčí povodí Horního Labe se situace 
v povodí nemění. Hladiny sledovaných toků jsou i nadále převážně setrvalé nebo rozkolísané. Hodnoty 
průtoků se pohybují v rozmezí od 10% (Cidlina) do 40% dlouhodobého červencového průměru.  

Dle sledování podzemních vod v pozorovaných vrtech ČHMÚ je hladina podzemních vod snížená až 
velmi nízká. 

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští dny, s 
ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření 
obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona 
upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. 

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

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším 
způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, informační letáky). 
 
                                                               Poučení dotčených osob: 

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úřední desce vodoprávního úřadu, kterou se opatření obecné povahy oznamuje (tj. 1.8.2015). 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. 
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.  

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 

Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se v případě vydávání opatření obecné povahy podle § 6 odst. 4 
a § 109 odst. 1 nepoužije. 
 
 
 „otisk razítka“ 

Ing. Jana Mušková 
vedoucí odboru životního prostředí 

  
 
 
 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po 
celou dobu platnosti opatření obecné povahy na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Jičín a na 
vědomí na úředních deskách dotčených obecních úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup. 
 
 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                             Sejmuto dne: 
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Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Jičín  
Městský úřad Kopidlno, IDDS: yhvb4z8 
Městský úřad Libáň, IDDS: guibzaw 
Městský úřad Sobotka, IDDS: p2wbqb6 
Městský úřad Lázně Bělohrad, IDDS: ih9bc8k 
Městský úřad Vysoké Veselí, IDDS: ii5bafb 
Městský úřad Železnice, IDDS: pz8a6ec 
Obecní úřad Bačalky, IDDS: t6sa6y7 
Obecní úřad Běchary, IDDS: cm8b6an 
Obecní úřad Brada-Rybníček, IDDS: ista54y 
Obecní úřad Březina, IDDS: sq2apnz 
Obecní úřad Budčeves, IDDS: 8gdapiy 
Obecní úřad Bukvice, IDDS: 5z2a9ht 
Obecní úřad Butoves, IDDS: r2jbyxw 
Obecní úřad Bystřice, IDDS: t97a577 
Obecní úřad Češov, IDDS: m7qapfx 
Obecní úřad Dětenice, IDDS: 6gcbqag 
Obecní úřad Dílce, IDDS: crwa6ge 
Obecní úřad Dolní Lochov, IDDS: nxda6nu 
Obecní úřad Dřevěnice, IDDS: sska6si 
Obecní úřad Holín, IDDS: 5pwazhu 
Obecní úřad Cholenice, IDDS: m4bap8x 
Obecní úřad Choteč, IDDS: 6vaa29g 
Obecní úřad Chyjice, IDDS: jr9a6mi 
Obecní úřad Jičíněves, IDDS: hg6a7wm 
Obecní úřad Jinolice, IDDS: b3qbgq4 
Obecní úřad Kacákova Lhota, IDDS: axeaphy 
Obecní úřad Kbelnice, Jičín, 506 01  Jičín 1 
Obecní úřad Kněžnice, IDDS: dbibwt4 
Obecní úřad Konecchlumí, IDDS: t6pbhb8 
Obecní úřad Kostelec, IDDS: 4zibyfp 
Obecní úřad Kovač, IDDS: w7fbw9z 
Obecní úřad Kozojedy, IDDS: 7zsa7sg 
Obecní úřad Kyje, IDDS: jeybyfz 
Obecní úřad Libošovice, IDDS: haca9gn 
Obecní úřad Libuň, IDDS: nwha9f5 
Obecní úřad Lužany, IDDS: asubr4h 
Obecní úřad Markvartice, IDDS: 28pbm9u 
Obecní úřad Mladějov, IDDS: z4aa7dt 
Obecní úřad Mlázovice, IDDS: xfzbp5e 
Obecní úřad Nemyčeves, IDDS: 38eapr5 
Obecní úřad Ohařice, IDDS: jdha6yb 
Obecní úřad Ohaveč, IDDS: jdebhbc 
Obecní úřad Osek, IDDS: ghqa7d5 
Obecní úřad Ostružno, IDDS: pkka9ig 
Obecní úřad Podhradí, IDDS: kuwbs32 
Obecní úřad Podůlší, IDDS: etba9ij 
Obecní úřad Radim, IDDS: szfj9sk 
Obecní úřad Rokytňany, IDDS: 4xybhb4 
Obecní úřad Samšina, IDDS: 9ujapqk 
Obecní úřad Sběř, IDDS: g9napjs 
Obecní úřad Sedliště, IDDS: c6na55h 
Obecní úřad Sekeřice, IDDS: f8da6xw 
Obecní úřad Slatiny, IDDS: 8dgbwwz 
Obecní úřad Slavhostice, IDDS: z9fay28 
Obecní úřad Soběraz, IDDS: j43byib 
Obecní úřad Staré Hrady, IDDS: y3ya9mn 
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Obecní úřad Staré Místo, IDDS: he8bz6b 
Obecní úřad Střevač, IDDS: qn9bvy3 
Obecní úřad Svatojanský Újezd, IDDS: ucibuvh 
Obecní úřad Šárovcova Lhota, IDDS: danbzke 
Obecní úřad Třtěnice, IDDS: xqna6nr 
Obecní úřad Tuř, IDDS: 2yfj2wd 
Obecní úřad Údrnice, IDDS: 27za4c2 
Obecní úřad Újezd pod Troskami, IDDS: szhasvd 
Obecní úřad Úlibice, IDDS: 3ibapnt 
Obecní úřad Valdice, IDDS: bn3a6qy 
Obecní úřad Veliš, IDDS: xfeatvf 
Obecní úřad Vitiněves, IDDS: m9ybqge 
Obecní úřad Volanice, IDDS: wnpa35z 
Obecní úřad Vrbice, IDDS: xpsa9f2 
Obecní úřad Vršce, IDDS: hn4a85u 
Obecní úřad Zámostí - Blata, IDDS: ipea6vz 
Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm 
Obecní úřad Žeretice, IDDS: knvb37x 
Obecní úřad Židovice, IDDS: zwca56k 
Obecní úřad Žlunice, IDDS: jqebni3 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q 
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