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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Výroková část
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 25 písm. b) a ust. § 27 odst. 2 písm. b) zákona č.274/2001 Sb., zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech
a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 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 s ustanovením § 173 odst. 1
správního řádu, na základě podnětu provozovatele vodovodu Vodárenské akciové společnosti, a.s.,
IČ 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, z důvodu nedostatečnosti zdroje vody pro veřejný
vodovod obce Běleč a její místní část Křeptov, podaného dne 05.03.2019,
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 obci Běleč a její místní část
Křeptov a to tak, že zakazuje odběry k napouštění bazénů a jakékoliv zavlažování.
Spotřebu pitné vody omezuje na 100 l na osobu a den. Toto omezení bude platné od 08.04.2019
do 08.07.2019.
Odůvodnění
Provozovatel vodovodu obce Běleč, Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ 49455842, Soběšická
820/156, 638 00 Brno, podala dne 05.03.2019 k OŽP MěÚ Tišnov podnět k vydání opatření obecné
povahy, které se týká omezení užívání pitné vody z obecního veřejného vodovodu.
V období od 15.08. – 15.11.2018 a od 28.11. – 28.02.2019 již bylo omezeno používání pitné vody
v obci Běleč a její místní části Křeptov. Přesto se do vodojemu musela navážet pitná voda.
Nedostatek podzemní vody vodního zdroje pro obec Běleč a její místní část Křeptov stále přetrvává a
její doplnění vyžaduje delší nadprůměrné srážkové období. Z tohoto důvodu bude opět
prostřednictvím tohoto opatření omezeno užívání pitné vody. Nejedná se o omezení běžných činností
v domácnosti. Návrh opatření slouží jako informace občanům obce Běleč a její místní části Křeptov,
aby šetřili vodou a vodu používali jen k běžné spotřebě. Nepouštěli se do činností, které k běžnému
standartu nepatří a jsou spojeny s velkou spotřebou pitné vody z veřejného vodovodu. Především se
jedná o zákaz napouštění bazénů a zavlažování pitnou vodou. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do běžné
spotřeby pitné vody, která má sloužit kromě samotného pití, především k vaření, osobní hygieně a
praní.
Navážení pitné vody do vodojemu je řešení ekonomicky neúnosné a nehospodárné. Provozovatel
vodovodu navrhl zakázat odběry k napouštění bazénů a jakékoliv zavlažování pitnou vodou a
spotřebu pitné vody omezit na 100 l na osobu a den. Jedná se o nové omezení, nejde o
prodloužení opatření, které pozbylo platnosti dne 28.02.2019. S ohledem na dlouhodobé sucho,
navrhuje omezit spotřebu vody výše uvedeným způsobem na 3 měsíce ode dne vydání. Dobu
platnosti lze dalším opatřením obecné povahy změnit, a to zkrátit i prodloužit o dobu max. další 3
měsíce.
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
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nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a
provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel na základě
podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna. Vodoprávní úřad zveřejnil
návrh opatření obecné povahy dne 01.04.2019 a zároveň stanovil v souladu s ustanovením § 15 odst.
6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 3 správního řádu, že se nebude konat veřejné
projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy.
Návrh byl projednán s obcí Běleč, Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko a VAS a.s. provoz
Tišnov dne 27.03.2019.
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Běleč a její místní část
Křeptov a neznamená omezení základních potřeb obyvatelstva. Vodoprávní úřad proto zveřejňuje
výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu obce Běleč a její místní části Křeptov na dobu 3 měsíců tj. od data 08.04.2019 do
08.07.2019.
Dotčené osoby byly upozorněny, že jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění (nebo na veřejném
projednání uplatnit ústní připomínky) v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech
a kanalizacích. Námitky, které mohly být podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu
OOP, tedy od 01.04.2019, nebyly podány žádné.
Tímto opatřením je vyjádřen princip odběratelů, kdy všichni mohou využívat vodu z veřejného
vodovodu pro svoji běžnou potřebu a pouze omezit spotřebu nadměrnou. V současném období sucha
je ve veřejném zájmu šetřit pitnou vodou, aby její zásoby pro případ, že budou nadále ubývat, vydržely
pro všechny co nejdéle.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst.2 správního
řádu. Podle ustanovení § 174 odst.2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními
předpisy posoudit v přezkumném řízení.
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.
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Vyvěšeno dne: …………………....Sejmuto dne: …….…………(jméno, příjmení a podpis úřední osoby)
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne……………………………………………
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