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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY 
 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 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 vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu, a to 

s platností do odvolání 

podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona 

ZAKAZUJE BEZ NÁHRADY 

V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

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

a 
odběr podzemních vod z domovních studní za účelem plnění zahradních bazénů, zálivky 

zatravněných ploch, kropení zpevněných ploch, mytí aut a jiné techniky. 

Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena. 

 

Odůvodnění: 
 

Vodoprávní úřad na základě zprávy správce povodí: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o 

hydrologických poměrech na vodních tocích, a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům 
ve vodních tocích pod úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu neurčitou (do odvolání) zakázal 
odběr vody z vodních toků, nádrží na vodních tocích a dále omezil odběr podzemních vod 
z domovních studní v celém správním obvodu ORP Dvůr králové nad Labem. 

Dne 10.07.2015 obdržel vodoprávní úřad zprávu o suchém období v červenci 2015 (č.j. 
PVZ/15/19727/Si/0) od správce povodí: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 
951, odbor 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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Dle sledování podzemních vod v pozorovaných vrtech ČHMÚ na území ORP Dvůr Králové nad 
Labem a v blízkém okolí je hladina podzemních vod v těchto vrtech silně podnormální. 

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. 1 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. 

Vzhledem ke vzniklé situaci „sucha“ mohou jednotliví provozovatelé vodovodů omezit odběratele 

ve využití pitné vody. 

V případě dalšího zhoršení situace, může dojít k dalším omezením a zákazům vodoprávním 

úřadem. 

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

 

Poučení dotčených osob: 
 

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 podat opravný prostředek podle ustanovení § 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.  
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 
Alena Havrdová 

samostatná odborná referentka 
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 Dvůr Královvé nad Labem, na vědomí na úředních deskách dotčených obecních 
úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 

 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.  
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Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
 

město Dvůr Králové nad Labem,  náměstí T. G. M.  čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem 
město Dvůr Králové nad Labem RISM, k rukám ing. Lenky Havelkové,  náměstí T. G. M.  čp. 38, 544 

17  Dvůr Králové nad Labem 
obec Bílá Třemešná, ID DS: ef5bqz2 
obec Bílé Poličany, ID DS: 7w9a5s9 

 obec Borovnice, ID DS: 7qfa7cb 

 obec Borovnička, ID DS: rfybmqi 
 obec Dolní Brusnice, ID DS: pg4bknj  

obec Doubravice, ID DS: ef8beny 
 obec Dubenec, ID DS: hzzbqpj 

 obec Horní Brusnice, ID DS: 8iqbd8c 

 obec Hřibojedy, ID DS: gjjapgg 

obec Choustníkovo Hradiště, ID DS: g9dbnky 
 obec Kocbeře, ID DS: x5zb2jt 

 obec Kohoutov, ID DS: 5zcapkv 
 obec Kuks, ID DS: p6bbpi4 

 obec Lanžov, ID DS: 2kfa59x 
 obec Libotov, ID DS: zsxa6xn 

 obec Litíč, ID DS: a6qbuix 
 obec Mostek, ID DS: 8ribcna 

 obec Nemojov, ID DS: pb5a6b2 
 obec Stanovice, ID DS:  r66j2wj 

 obec Trotina, ID DS: 8g3a9fw  
obec Třebihošť, ID DS: raza7dz 

městys Velký Vřešťov, ID DS: metbkdk 
 obec Vilantice, ID DS: y3vbjyn 

obec Vítězná, ID DS: v83a696 
 obec Vlčkovice v Podkrkonoší, ID DS: 4tsbaib 

 obec Zábřezí – Řečice, ID DS: 9fibn4n  
 obec Zdobín, Zdobín, ID DS: 8rqapy6 
  

Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, ID DS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, státní podnik, ID DS: e8jcfsn 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  – oddělení vodního 

hospodářství, ID DS: gcgbp3q 
a.a. 
 
Vypraveno: 06.08.2015 
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