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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO
VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu

od 15.05.2021 do 15.8.2021
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a
§ 173 správního řádu

Omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
ve městě Kostelec nad Černými Lesy (katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, Svatbín),
v obci Jevany (katastrální území Jevany),
v obci Vyžlovka (katastrální území Vyžlovka),
v obci Štíhlice (katastrální území Štíhlice),
v obci Kozojedy (katastrální území Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy),
v obci Výžerky (katastrální území Výžerky),
v obci Nučice (katastrální území Nučice),
v obci Prusice (katastrální území Prusice),
v obci Oleška (katastrální území Oleška, Krymlov).
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů, dopouštění vlastních zdrojů a
ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a
hygienickým účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
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Odůvodnění:
Dne 30.04.2021 požádal provozovatel vodovodní sítě města a obcí pro veřejnou potřebu – ENERGIE AG
Kolín a. s., Legerova 21, 280 00 Kolín o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání
pitné vody z veřejného vodovodu ve městě Kostelec nad Černými Lesy (katastrální území Kostelec
nad Černými Lesy, Svatbín), v obci Jevany (katastrální území Jevany), v obci Vyžlovka (katastrální
území Vyžlovka), v obci Štíhlice (katastrální území Śtíhlice), v obci Kozojedy (katastrální území
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy), v obci Výžerky (katastrální území Výžerky), ale i v obcích,
kde společnost ENERGIE AG Kolín a. s. vodovod pro veřejnou potřebu neprovozuje, ale které odebírají
vodu ze svazku JEKOZ. Jedná se o obec Nučice (katastrální území Nučice), obec Prusice (katastrální
území Prusice) a obec Oleška (katastrální území Oleška, Krymlov).
Ve výše uvedeném městě a obcích je zdrojem vody pro zásobení města a obcí podzemní voda z vodních
zdrojů, které jsou ve vlastnictví Svazku JEKOZ. Podle sdělení provozovatele skupinového vodovodu pro
veřejnou potřebu jsou v současné době schválené měsíční objemy ze zdrojů odebíraných podzemních vod
nedostačující a to zejména v odběrových špičkách. Opatření obecné povahy se týká odběratelů
napojených na vodovodní síť, kde zdrojem pitné vody jsou zdroje podzemních vod ve vlastnictví Svazku
JEKOZ.
Vzhledem k tomu, že se teplý a suchý charakter počasí očekává i v následujících dnech, hrozí,
při stávající vysoké spotřebě vody, akutní nedostatek pitné vody. Jedinou možností zajištění dostatečného
množství vody je proto omezení její spotřeby odběrateli.
Na úřední desce Městského úřadu v Říčanech a výše uvedených obcí byl návrh opatření obecné povahy
zveřejněn dne 7.5.2021. Ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu byly uplatněny písemné
připomínky. Obec Nučice a obec Prusice dne 11.5.2021 zaslaly souhlasné vyjádření s návrhem opatření
obecné povahy.
Vodoprávní úřad žádá dotčené obce, aby opatření obecné povahy vyvěsily na svých úředních
deskách a po jeho svěšení vrátily vodoprávnímu úřadu s potvrzením o vyvěšení. Toto opatření
obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce i na úřední desce s dálkovým přístupem příslušných
obecních úřadů po celou dobu jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu v Říčanech.

Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2
správního řádu posoudit v přezkumném řízení. V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby
dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty
do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona
o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě, že pominou důvody mimořádného
opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.
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Všechny příslušné obecní úřady se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto
opatření i dalším způsobem v místě obvyklém.

Ing. Petra Martanová v. r.
referent oddělení vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu jeho účinnosti a současně
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, a na
úředních deskách úřadů města Kostelec nad Černými Lesy a obci Jevany, Vyžlovka, Štíhlice,
Kozojedy, Výžerky, Nučice, Prusice, Oleška.
Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce do 15.8.2021
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Energie AG Kolín a.s., IDDS: 7tdtvte
sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
další osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 25 správního řádu
ostatní
Úřední deska - Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy – k vyvěšení
na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Městský úřad Kostelec nad Černými Lesy, IDDS: yy6b6nm
sídlo: Smiřických č.p. 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku +
vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Vyžlovka, IDDS: pu9ap3r
sídlo: Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední
desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Štíhlice, IDDS: tuja9ba
sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku + vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Kozojedy, IDDS: 6qbakww
sídlo: 9. května č.p. 40, Kozojedy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední
desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Nučice, IDDS: 4hdbzjk
sídlo: Nučice č.p. 2, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku + vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Oleška, IDDS: mizbs6d
sídlo: Oleška č.p. 1, 281 62 Oleška u Českého Brodu – k vyvěšení na úřední desku + vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Prusice, IDDS: inqaky5
sídlo: Prusice č.e. 44, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku + vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Výžerky, IDDS: yxkbpiy
sídlo: Výžerky č.p. 74, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku +
vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
Úřední deska - Obecní úřad Jevany, IDDS: j7sbduc
sídlo: Černokostelecká č.p. 49, 281 66 Jevany – k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení

