Městský úřad Mariánské Lázně
Odbor životního prostředí
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz
Spis. zn.:
Č.j.:

ŽP/18/3227/ZA
OZP/18/3247/ZA

Mariánské Lázně, dne 01.08.2018

Vyřizuje: Zajíčková - oprávněná úřední osoba
lenka.zajickova@marianskelazne.cz
Telefon: 354 922 167
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova č.p. 4219
430 03 Chomutov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
při přechodném nedostatku vody
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a § 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"), místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zakazuje
bez náhrady v souladu s ustanovením § 109 odst 1 vodního zákona odběry povrchových vod
z vodních toků povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona s platností od 03.08.2018
do 31.10.2018. Jedná se o tyto vodní toky:
Název vodního toku

IDVT

ř.km od

ř.km do

Mrázovský potok
Pírkový potok
Klášterní potok
Pivovarský potok
Beranovský potok včetně PBP přítoků

10231783
10234189
10229378
10222370
10231770

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3,618
3,663
3,784
3,625
4,622

PBP Teplé:
PBP 01 PBP Teplé u Betlémské hráze
PBP Teplé u Betlémské hráze
PBP Teplé od Šafářských Domků
PBP Teplé do západní části Betléma

0,000

pramen

10229402
10227121
10234219
10238865
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Na místě:
Název kraje
Název obce

Karlovarský kraj
Teplá
Ovesné Kladruby

Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, pro potřebu osobní hygieny a jiné odběry povolené ve veřejném zájmu a odběrů povrchové
vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj. odběry vody.
Zákaz může být odvolán v případě příznivých hydrologických podmínek na základě podnětu správce
vodního toku.
Odůvodnění
Městský úřad Mariánské Lázně obdržel dne 01.08.2018 podnět Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
č.p. 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, které je správcem vodních toků uvedených ve výroku
opatření, s doporučením zákazu veškerých odběrů povrchových vod realizovaných v celých povodích
vyjmenovaných vodních toků do konce října 2018.
Na základě obdrženého podnětu a vývoje současné hydrologické situace vydal vodoprávní úřad
v souladu s ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/20015 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření ve veřejném zájmu spočívající v zákazu odběru
povrchové vody s vyjímkou odběrů k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro
potřebu osobní hygieny a jiné odběry povolené ve veřejném zájmu. Vodoprávní úřad při vydání
opatření vycházel ze současné hydrologické situace a přetrvávajících velmi nízkých průtoků vody ve
vodních tocích, které jsou pod úrovní Q355.
Na základě výše uvedeného, z důvodu potřeby zachování ekologické funkce vodních toků, rozhodl
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy.
Vzhledem k uvedenému nepříznivému vývoji hydrologické a mimořádné situaci upustil vodoprávní
úřad v souladu s ust. § 109 odst. 2 a ust. § 115a odst. 2 vodního zákona od projednání s dotčenými
subjekty a veřejného projednání.

Upozornění
Oprávněné osoby, které mají na základě platného povolení právo nakládat s povrchovými vodami, a
toto právo není tímto opatřením dotčeno, jsou povinni důsledně dbát na zachování minimálního
zůstatkového průtoku pod odběrným místem.
Obce, v jejichž správním území se nacházejí vodní toky vyjmenované ve výroku opatření, budou
informovat občany a právnické osoby o vydaném opatření způsobem v místě obvyklém (místní
rozhlas, tisk, apod.)

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu opravný
prostředek. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu. V souladu s ust. § 115 a odst. 1 vodního
zákona nabývá opatření obecné povahy účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření
oznamuje.
K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky můžou podat osoby, jejichž
práva mohou být opatřením dotčena.

Lenka Zajíčková
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba
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Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno
po celou dobu platnosti na úřední desce úřadu a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………..................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………........................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

……………………………….........................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Rozdělovník:
Opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Dále se doručí:
Navrhovateli:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov
Dotčeným obecním úřadům s žádostí o vyvěšení:
Město Mariánské Lázně
sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1
Obec Ovesné Kladruby, IDDS: 55fa8qr
sídlo: Ovesné Kladruby č.p. 16, 353 01 Mariánské Lázně 1
Město Teplá, IDDS: gpdb7mi
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá

