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VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
04.08.2022       ŽP/1235/22/MB/1              Kynclová/341 31.08.2022

                                                                               

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle 
ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b)  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a 
kanalizacích v souladu ustanoveními §§ 171 až 174 správního řádu na základě podnětu 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 
49455842 (provozovatel vodovodu), podaného 04.08.2022 

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

opatření obecné povahy, 

kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
v městysi Bohdalov, obci Březí nad Oslavou, obci Kotlasy a obci Pokojov,  a to tak, že 
se zakazuje:

- napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.,
- zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch,
- mytí vozidel,
- ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům

s platností do 30.10.2022 ode dne zveřejnění na úřední desce.

Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné používat pouze pro:
- osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům
- zajištění vody pro hospodářská zvířata v nezbytně nutném rozsahu

neboť snížení nátoku vody z prameniště Bohdalov zapříčinil její nedostatek.
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Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 04.08.2022 od 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 
49455842 (provozovatel vodovodu),  žádost o vydání opatření obecné povahy o dočasném 
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 15 odst. 4 
zákona o vodovodech a kanalizacích z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. 

Z tohoto vodovodu je zásoben městys Bohdalov, obec Březí nad Oslavou, obec Kotlasy a 
obec Pokojov. Provozovatel vodovodu navrhl zakázat používat pitnou vodu zejména 
k napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod., zalévání zeleně, kropení 
komunikací, chodníků a ostatních ploch, mytí vozidel a ostatní činnosti nesloužící k pitným a 
hygienickým účelům do 30.10.2022. 

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný 
zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických 
kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání 
s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o  dočasném 
omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. 

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích 
a § 172 odst. 2 správního řádu stanovil, že toto opatření neprojednává veřejně.

Dotčené osoby byly upozorněny, že byly oprávněny podat proti návrhu opatření obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. 
Žádné námitky proti návrhu opatření obecné povahy nebyly podány.

Všichni odběratelé vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mohou tedy vodu používat pouze 
pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a zajištění vody pro hospodářská zvířata 
v nezbytně nutném rozsahu, neboť snížení nátoku vody z prameniště Bohdalov zapříčinil její 
nedostatek.

Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů došel k závěru, že předpoklady pro 
vydání opatření obecné povahy dané ustanovením § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a 
kanalizacích byly naplněny. 

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby 
dopouští přestupku podle zákona o vodovodech a kanalizacích (ustanovení § 32 odst. 5 
písm. e) a ustanovení § 33 odst. 7 písm. e)  zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim 
být uložena pokuta do 50 000 Kč).  

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu 
podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad 
opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 
zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejněním na úřední desce vodoprávního 
úřadu. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 
správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal. 

Ing. Jaroslav D O U B E K v.r.                                                                             otisk razítka
vedoucí odboru životního prostředí

Opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního 
řádu vyvěšeno po celou dobu platnosti opatření obecné povahy na úřední desce 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou a bude rovněž zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou 
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí žádá o vyvěšení tohoto 
opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po 
celou dobu platnosti opatření obecné povahy na úřední desce městyse Bohdalov, 
obce Březí nad Oslavou, obce Kotlasy a obce Pokojov. Opatření bude rovněž 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Úřední deska Úřadu městyse Bohdalov
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)
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Elektronická úřední deska Úřadu městyse Bohdalov
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Úřední deska Obecního úřadu Březí nad Oslavou
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Březí nad Oslavou
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Úřední deska Obecního úřadu Kotlasy
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Kotlasy
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Úřední deska Obecního úřadu Pokojov
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Pokojov
Vyvěšeno: …………      ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: ……………     ……………………….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Obdrží
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – vnitřní poštou
městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov – do DS 
obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí – do DS
obec Kotlasy, Kotlasy 31, 592 14 Nové Veselí – do DS
obec Pokojov, Pokojov 9, 592 14 Nové veselí – do DS 
Svaz vodovodů Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov – DS
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (vodní hospodářství), 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava - DS
VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - DS
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