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Váš dopis zn. 
 

       
Adresát:  
 

dle rozdělovníku  

 

Spisová značka ŽP 471/2015-231-42 ROZ / 3 
Č.J. MURY 25930/2015 
Vyřizuje  Milan Rozsíval 
Telefon / Fax 554 254 314 / 554 254 310 
E-mail: rozsival@rymarov.cz 
 
Datum 

 
20.10.2015 

 
 

 

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 a o změně některých zákonů (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 od 21.10.2015 podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona  

 

odvolává zákaz 
nakládání s vodami: odběr za pomoci čerpadla, k jejich akumulaci, vzdouvání za účelem využívání 
jejich energetického potenciálu (MVE), zalévání hřišť, trávníků, mytí aut a napouštění bazénů.  

Týkal se vodních toků včetně jejich přítoků v uvedených v působnosti ORP Rýmařov.  
 

Odůvodnění 

Vodoprávní úřad v důsledku stávajícího kritického nedostatku povrchových vod zakázal opatřením 
obecné povahy ze dne 5.8.2015 čj.MURY19618/2015 podle § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu 
s § 115a vodního zákona a § 172 a 173 správního řádu z důvodu mimořádného sucha odběr 
povrchových vod v rámci ORP Rýmařov. Vodoprávní úřad vycházel z údajů, zveřejňovaných na 
měřících stanicích, spravovaných ČHMÚ a správcem povodí, kdy stav povrchových vod je 
dlouhodobě na průtocích Q355 - tj. stav sucha, kdy v některých případech není dodržen ani minimální 
zůstatkový průtok. Důvodem vydání opatření obecné povahy byla 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, a tím ohrožení veřejného 
zájmu, tj. závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí 
vodních toků. S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžadovalo bezodkladné 
vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s § 109 odst. 2 a 115a odst. 2 vodního 
zákona upustil od projednání opatření s dotčenými subjekty a od veřejného projednání.  
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Z důvodu toho, že v současné době s ohledem na stav povrchových vod pominuly důvody k zákazu 
nakládání s vodami, vydává vodoprávní úřad toho opatření obecné povahy, jímž odvolává zákaz 
nakládání s povrchovými vodami.  

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 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 15 
dnů na místě k tomu obvyklém - úřední desce MěÚ Rýmařov jakožto vodoprávního úřadu a na vědomí 
na úřadech (viz rozdělovník). 

 
 
RNDr. František Čermák 
 vedoucí odboru životního prostředí  
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Datum vyvěšení : ………………….                           Datum sejmutí : ……………………… 
 
 
Podpis oprávněné osoby                                              Podpis oprávněné osoby 
potvrzující vyvěšení                                                     potvrzující sejmutí 
 
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 
 
Na vědomí : 
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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