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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 10, § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) a podle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách),
ruší s okamžitou platností
po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na deskách obecních
úřadů, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká,
dle § 115a zákona o vodách opatření obecné povahy vydané dne 07.08.2018 pod č. j.
70714/2018 Sp. zn.: OŽP 400/2018 buc, kterým bylo zakázáno obecné nakládání
s povrchovými vodami a odběr povrchových vod na základě platných povolení k nakládání
s vodami ze všech vodních toků a vodních ploch v celém správním území obce s rozšířenou
působností Šternberk, neboť odpadly důvody tohoto mimořádného opatření.
Odůvodnění
Vodoprávní úřad Šternberk vydal dne 07.08.2018 pod č. j. 70714/2018 Sp. zn.: OŽP 400/2018
buc opatření obecné povahy, kterým bylo zakázáno obecné nakládání s povrchovými vodami a
odběr povrchových vod na základě platných povolení k nakládání s vodami ze všech vodních
toků a vodních ploch v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk,
s výjimkou povolených odběrů pro účel veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou.
K uvedenému zákazu přistoupil vodoprávní úřad jako k mimořádnému opatření v době sucha
z důvodu ochrany ekologické funkce vodního toku a k přednostnímu vyhrazení povrchových
vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V době vyhlášení zákazu odběru povrchových
vod byl ve sledovaných profilech, ve významných tocích Sitka a Bystřice, překročen ukazatel
„sucha“. Průtoky povrchových vod byly v převážné většině drobných vodních toků
podprůměrné. Dalším důvodem vyhlášení zákazu bylo přetrvávající období nadprůměrných až
extrémně nadprůměrných teplot a podprůměrných srážek, a to s výhledem setrvalého stavu.
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V současné době dosahují teplotní maxima na území ORP Šternberk spíše průměrných hodnot
a v období měsíce září docházelo i k výskytu srážek. U sledovaných vodních toků došlo
v průběhu měsíce září k vzestupu hladin povrchových vod. V tomto a následném období
dochází i k značnému omezení sezónních odběrů jako např. závlaha pozemků, veřejné zeleně,
napouštění bazénů, zásobování tábořišť apod.
Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 109 odst. 1 zákona o vodách, podle kterého
lze upravit nakládání s vodami pouze na nezbytně nutnou dobu, neshledal vodoprávní úřad
vážné důvody pro setrvání předmětného zákazu odběrů vod. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad
zrušil opatření obecné povahy, kterým byly odběry povrchových vod omezeny, tak jak je ve
výroku tohoto opatření obecné povahy uvedeno.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
Dle § 115a odst. 1 zákona o vodách opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15
dnů na místě k tomu obvyklém – úřední deska MÚ Šternberk a na úředních deskách
příslušných obecních úřadů. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky
s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zrušení omezení nakládání
s povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, webové stránky,
místní tisk atd.)

otisk úředního razítka
Mgr. Antonín Kostrůnek, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

vyvěšeno na úřední desce dne:

………………………………….

sejmuto z úřední desky dne:

………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
K vyvěšení na úřední desce:
Obecního úřadu Babice
Obecního úřadu Domašov nad Bystřicí
Obecního úřadu Domašov u Šternberka
Obecního úřadu Hlásnice
Obecního úřadu Hnojice
Obecního úřadu Horní Loděnice
Obecního úřadu Hraničné Petrovice
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Obecního úřadu Huzová
Obecního úřadu Jívová
Obecního úřadu Komárov
Obecního úřadu Lipina
Obecního úřadu Lužice
Obecního úřadu Město Libavá
Obecní úřad Mladějovice
Městský úřad Moravský Beroun
Obecní úřad Mutkov
Obecní úřad Norberčany
Obecní úřad Řídeč
Obecní úřad Strukov
Obecní úřad Štarnov
Městský úřad Šternberk
Obecní úřad Žerotín
Obdrží:
Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk
Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí
Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka 61, 785 01 Šternberk
Obec Hlásnice, Hlásnice 28, 785 01 Šternberk
Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk
Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, 785 01 Horní Loděnice
Obec Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice 75, 783 06 Domašov nad Bystřicí
Obec Huzová, Huzová 131, 793 51 Huzová
Obec Jívová, Jívová 69, 783 16 Jívová
Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk
Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk
Obec Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá
Obec Mladějovice, Mladějovice 24, 785 01 Šternberk
Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Šternberk
Obec Norberčany, Norberčany 58, 793 05 Norberčany
Obec Řídeč, Řídeč 276, 785 01 Šternberk
Obec Strukov, Strukov 33, 784 01 Strukov
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Štarnov
Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín
Na vědomí:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Námětí 2, 783 07 Město Libavá
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc
Český rybářský svaz, Územní svaz pro severní Moravu a Slezko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Domašov nad Bystřicí, Pstruží líheň 24, 783 06
Domašov nad Bystřicí
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Šternberk, Světlov 44, 785 01 Šternberk
MÚ Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
MÚ Šternberk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – zde
spis

