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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 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 dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 109
odst. 1 vodního zákona
ZAKAZUJE
S ÚČINNOSTÍ OD 07.08.2018 DO ODVOLÁNÍ
ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD POVOLENÉ DLE UST. § 8 ODST. 1 PÍSM. A) BODU 1
VODNÍHO ZÁKONA

z vodních toků ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Sokolov:
Vodní tok
Lobezský potok
Svatava – HVT č. S 220
Suchý potok

IDVT
10100350
10100091
10229126

ř. km od
0,000
0,000
0,000

ř. km do cca
12,000
11,800
0,968

Tento zákaz se netýká odběrů povrchových vod k zajištění hromadného zásobování obyvatelstva pitnou
vodou.
Upozornění:
Odběry povrchových vod prostřednictvím technického zařízení (např. čerpadla) bez povolení
vodoprávního úřadu jsou zakázány ze zákona!
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Odůvodnění
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, které se projevilo snížením vodnosti a na základě průběžného
prověřování situace na vodních tocích doporučil podnik Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430
03 Chomutov zakázat odběry povrchových vod z výše uvedených vodních toků. Pokud bude tento stav
trvat a přitom budou realizovány odběry povrchových vod, dojde ve vodním toku ke kyslíkovému
deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce
vodního toku.
Vzhledem k tomu, že situace je mimořádná a veřejný zájem vyžaduje bezodkladné řešení nastalé situace,
nebyla věc projednána s dotčenými subjekty.
V případě, že odpadnou důvody tohoto mimořádného opatření, bude vydáno opatření obecné povahy,
kterým bude toto zrušeno.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu nejsou známy všechny osoby oprávněné k odběru
povrchových vod z uvedených toků (zejména vzhledem k přechodům práv z povolení k nakládání s
vodami, o kterých nebyl vyrozuměn) vydal zákaz odběru povrchových vod formou opatření obecné
povahy.
Poučení

Vzhledem k charakteru opatření obecné povahy se nestanovuje termín veřejného projednání dle § 115a
odst. 2 vodního zákona.
Písemné připomínky může v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu podat kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny do 22.08.2018.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce.

Otisk úředního razítka
Bc. Kateřina Brandlová
referent odboru životního prostředí
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách po celou dobu trvání zákazu. Současně se zveřejní
také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádáme v rozdělovníku uvedené úřady o vyvěšení této veřejné
vyhlášky.

Vyvěšeno dne:.......................................

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

K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Městský úřad Březová, nám. Míru 230, Březová, 356 01 Sokolov 1
Úřad městyse Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava
Obecní úřad Dolní Nivy, Dolní Nivy 75, 356 01 Sokolov 1
Obecní úřad Josefov, Josefov 12, 357 09 Habartov
Obecní úřad Krajková, Krajková 295, 357 08 Krajková
Obecní úřad Rovná, Rovná 40, 356 01 Sokolov 1
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Na vědomí:
Krajský úřad Karlovarského kraje, OŽPaZe, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov 3

