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Dle rozdělovníku 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Výroková část: 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní 
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), ve veřejném zájmu 

 

I. Podle § 109 odst. 1 vodního zákona 

s účinností ode dne vyvěšení tohoto opatření obecné povahy do jeho zrušení 

z a k a z u j e 

nakládání s povrchovými vodami - odběry povrchových vod, které byly povoleny podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 1. vodního zákona, v rozsahu do 6000 m3 ročně nebo do 500 m3 měsíčně. Odběry 
povolené nad toto množství a obecné nakládání s povrchovými vodami, nejsou tímto zákazem dotčeny. 

Zákaz platí na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim, to je ve 
správních obvodech obcí: Běstvina, Biskupice,Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, 
Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, 
Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, 
Chroustovice, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, 
Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice, 
Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany 
u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad 
Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, 
Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, 
Vejvanovice, Vrbatův Kostelec, Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk. 

 

II. Podle § 115a odst. 2 vodního zákona 

u p o u š t í 

od veřejného projednání opatření obecné povahy. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Chrudim, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel od Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, Hradec Králové „Zprávu o suchém období v červenci 2015 v oblasti správního území 
Povodí Labe, státní podnik“. V dopise správce povodí upozornil na obecně nepříznivý stav na vodních 
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tocích v oblasti povodí Labe, kdy velká část monitorovacích profilů již podkročilo svými průtoky 
hodnoty pro klimatické sucho (Q355). Průtoky ve vodních tocích pro toto období charakterizuje jako 
podprůměrné pohybující se převážně na hodnotách v rozmezí 30 až 70 % dlouhodobého měsíčního 
průměru pro měsíc červen. Ojediněle se průtoky pohybovaly v rozmezí od 90 až 95 % dlouhodobého 
měsíčního průměru.  

Dále vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností obdržel další zpřesňující podklady od Krajského 
úřadu Pardubického kraje, resp. od Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Z těchto 
zaslaných podkladů vyplývá, že klimatické sucho postihuje téměř všechny toky v České republice a 
hodnota průtoků charakterizujících sucho byla dosažena již ve 45 profilech.  
Průtoky pro toto období jsou správcem povodí vyhodnoceny jako podprůměrné, udržují se v rozmezí 25 
až 60 % dlouhodobého červencového průměru. Hladiny toků v průběhu tohoto suchého období mají 
setrvalou tendenci nebo slabě poklesávají. Průměrná teplota vody v tocích dosahuje 12 až 22 °C, tato 
skutečnost může mít nepříznivý vliv na rybí obsádku na tocích a samozřejmě i na další vodní živočichy. 

Vzhledem k přetrvávajícímu suchému období, na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické 
situace na vodních tocích, a dále vzhledem k další nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace, může 
s vysokou mírou pravděpodobnosti dojít k vážnému ohrožení přirozených ekologických funkcí vodních 
toků. Na základě této situace, tak aby byl zajištěn účel uvedený v § 1 odst. 1 vodního zákona (ochrana 
povrchových vod, stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů, přispění k zajištění 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ochrana vodních ekosystémů a na nich přímo závislých 
ekosystémů), přistoupil vodoprávní úřad k vyhlášení zákazu nakládání s povrchovými vodami - odběry 
povrchových vod, které byly povoleny podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1. vodního zákona, v rozsahu do 
6000 m3 ročně nebo do 500 m3 měsíčně. Odběry povolené nad toto množství a obecné nakládání 
s povrchovými vodami, nejsou tímto zákazem dotčeny. Odběry v povoleném množství nad 6000 m3 ročně 
nebo do 500 m3 jsou odběry podléhající platbě a jejich omezení případně zakázání bude v případě potřeby 
řešeno v individuálních správních řízeních. K zákazu obecného nakládání s vodami je zdejší vodoprávní 
úřad příslušný pouze na území správního obvodu města Chrudim a zákaz tohoto obecného nakládání byl 
proveden opatřením obecné povahy č.j. CR 051459/2015 OŽP/Kk – 0010 ze dne 5.8.2015.  

V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona je tento zákaz vydán ve veřejném zájmu, a to bez 
náhrady. 

S ohledem na mimořádnost situace, která způsobuje hrozbu vážné újmy veřejného zájmu, je z důvodu 
zamezení z prodlení upuštěno od veřejného projednání.    
 

Poučení účastníků: 

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 172 odst. 2 podat opravný prostředek. 

Změna nebo zrušení opatření obecné povahy může být provedena opět pouze opatřením obecné povahy. 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů. S ohledem na obsah 
opatření obecné povahy doporučujeme ponechat vyvěšené po celou dobu jeho účinnosti. 
 
Podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, je nutné o vydání opatření obecné povahy 
uvědomit dotčené osoby vhodným v místě obvyklým způsobem (tisk, rozhlas, apod.)  
 



CR 051778/2015 OŽP/Kk - 0011 

 

str. 3/4 

 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 
 
 
Obdrží: 
K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, odd. hosp. správy, Pardubická č.p. 67, 537 01  
Chrudim 1 
Obecní úřad Běstvina, IDDS: u4dbpe9 
Obecní úřad Biskupice, IDDS: pxpa4e3 
Obecní úřad Bítovany, IDDS: e73a87r 
Úřad Městyse Bojanov, IDDS: s4mbq5j 
Obecní úřad Bor u Skutče, IDDS: vwua9k9 
Obecní úřad Bořice, IDDS: vdmbz7i 
Obecní úřad Bousov, IDDS: 56wbz7e 
Obecní úřad Bylany, IDDS: qmsa4he 
Obecní úřad Ctětín, IDDS: prgbz83 
Obecní úřad Čankovice, IDDS: 98ca4h4 
Obecní úřad České Lhotice, IDDS: vnyb2mr 
Obecní úřad Dolní Bezděkov, IDDS: 3kra3z6 
Obecní úřad Dřenice, IDDS: 6f9b2mm 
Obecní úřad Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd 
Městský úřad Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z 
Obecní úřad Hluboká, IDDS: p2tb2n9 
Obecní úřad Hodonín, IDDS: m7mazsz 
Obecní úřad Honbice, IDDS: yt4b2n5 
Obecní úřad Horka, IDDS: 9mdb2ny 
Obecní úřad Horní Bradlo, IDDS: ienb2ps 
Obecní úřad Hošťalovice, IDDS: s7xb2pn 
Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z 
Obecní úřad Hroubovice, IDDS: u64a4qf 
Městský úřad Chrast, IDDS: gtrbrq5 
Úřad Městyse Chroustovice, IDDS: zykb673 
Obecní úřad Jenišovice, IDDS: cshb2qa 
Obecní úřad Klešice, IDDS: gzpbsxb 
Obecní úřad Kněžice, IDDS: td6a4vn 
Obecní úřad Kočí, IDDS: mjsb2q7 
Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce, IDDS: mrza4w7 
Obecní úřad Krásné, IDDS: 857bnni 
Obecní úřad Křižanovice, IDDS: maqa29s 
Obecní úřad Lány, IDDS: qw5a4xj 
Obecní úřad Leštinka, IDDS: wc3b2q3 
Obecní úřad Libkov, IDDS: jaya4y4 
Obecní úřad Liboměřice, IDDS: 66cb2qv 
Obecní úřad Licibořice, IDDS: t39a4yy 
Obecní úřad Lipovec, IDDS: dnta4zm 
Obecní úřad Lozice, IDDS: fxmb2rp 
Obecní úřad Lukavice, IDDS: qqwb2rk 
Městský úřad Luže, IDDS: zh7b2rg 
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Obecní úřad Míčov-Sušice, IDDS: abgb2s7 
Obecní úřad Mladoňovice, IDDS: i4rb2s3 
Obecní úřad Morašice, IDDS: usca438 
Obecní úřad Mrákotín, IDDS: tv2b2sx 
Obecní úřad Nabočany, IDDS: 4pbb2ss 
Obecní úřad Načešice, IDDS: n57a44t 
Městský úřad Nasavrky, IDDS: qwub3yr 
Obecní úřad Orel, IDDS: 4w7a9rd 
Obecní úřad Ostrov, IDDS: puaa473 
Obecní úřad Perálec, IDDS: s4ib3gn 
Obecní úřad Podhořany u Ronova, IDDS: 3vtb3gi 
Obecní úřad Prachovice, IDDS: cn4b3hd 
Městský úřad Proseč, IDDS: mgdb3h7 
Obecní úřad Prosetín, IDDS: mc9a493 
Obecní úřad Předhradí, IDDS: tkya3bk 
Obecní úřad Přestavlky, IDDS: rtubp6w 
Obecní úřad Rabštejnská Lhota, IDDS: v9nb3h3 
Městský úřad Ronov nad Doubravou, IDDS: q3bbbq9 
Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn 
Obecní úřad Rozhovice, IDDS: 4d9a3bg 
Obecní úřad Řestoky, IDDS: m3ca5cb 
Městský úřad Seč, IDDS: tzibpnt 
Městský úřad Skuteč, IDDS: khzbbha 
Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8 
Obecní úřad Smrček, IDDS: 62xb3hx 
Obecní úřad Sobětuchy, IDDS: zzra5dk 
Obecní úřad Stolany, IDDS: xiqa5fi 
Obecní úřad Střemošice, IDDS: v3za29n 
Obecní úřad Svídnice, IDDS: 2pua5gx 
Obecní úřad Trojovice, IDDS: gcna3dm 
Městský úřad Třemošnice, IDDS: zsrbtms 
Obecní úřad Třibřichy, IDDS: buqb6yb 
Obecní úřad Tuněchody, IDDS: pfia5iy 
Obecní úřad Úherčice, IDDS: q5xa3dh 
Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6 
Obecní úřad Vápenný Podol, IDDS: zw8a3dd 
Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks 
Obecní úřad Vrbatův Kostelec, IDDS: cvba5pb 
Obecní úřad Vyžice, IDDS: 686a5py 
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
Obecní úřad Zájezdec, IDDS: f2fa5qq 
Obecní úřad Zderaz, IDDS: qmhb3ik 
Obecní úřad Žlebské Chvalovice, IDDS: zesb3ig 
Úřad Městyse Žumberk, IDDS: sdnbtti 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
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