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/19/3231/ZA
OZP/19/3356/ZA

Mariánské Lázně, dne 01.08.2019

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

Opatření obecné povahy
při přechodném nedostatku vody
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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
ve veřejném zájmu a bez náhrady v souladu s ustanovením § 109 odst 1 vodního zákona odběr
povrchových vod z vodních toků povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona
s platností od 05.08.2019 do 31.10.2019“ následujících vodních toků ve správě Povodí Ohře, s.p.
Vodní tok

IDVT

ř. km od

ř. km do

LBP Teplé od nádraží Mrázov

10231816

0,000

pramen

LBP Teplé – přepad z Velkého Kolového rybníku

10155741

0,000

pramen

LBP Teplé od Služetínského vrchu

10224743

0,000

1,770

PBP 01 od PBP Teplé od Beranovky

11000045

0,000

pramen

PBP 01 do PBP Teplé u Betlémské hráze

10229402

0,000

pramen

PBP Teplé od Ovesných Kladrub do VD Podhora

10110544

0,000

pramen

Popovický potok

10231742

0,000

pramen

Rankovický potok

10222317

0,000

3,000

Beranovský potok

10231770

0,000

pramen

Mrázovský potok

10231783

0,000

3,590
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Rájovský potok

10222354

0,000

1,600

Luční potok

10229332

0,000

pramen

Pramenský potok

10100472

0,000

4,900

Lipoltovský (Šítbořský)

10100304

15,300

15,600

Dlouhá stoka

10100272

10,200

pramen

Na místě:
Název kraje
Název obce

Karlovarský kraj
Teplá
Ovesné Kladruby
Mnichov
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
Prameny

Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva
pitnou vodou, pro potřebu osobní hygieny a jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.
Zákaz může být odvolán v případě příznivých hydrologických podmínek na základě podnětu správce
vodního toku a povodí.
Odůvodnění
Městský úřad Mariánské Lázně obdržel dne 18.07.2019 pod ev.č. ML-30020/19 a dne 25.07.2019 pod
ev.č. ML-31013/19 informaci od správce vodních toků Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p.
4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, který vykonává správu povodí.
Správce povodí, který průběžně sleduje situaci na vodních tocích, zjistil, že dochází k významnému
snížení průtoků ve vodních tocích z důvodu dlouhotrvajícího deficitu srážek, v kombinaci
s nadprůměrnými teplotami vzduchu, které jsou v letních měsících příčinou zvýšeného výparu, a také
předchozí souvislé řady několika zimních období s podprůměrnými nebo průměrnými zásobami
sněhové pokrývky.
Jelikož uvedený stav trvá i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému
ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Na
základě zkušeností z přechozích let správce povodí předpokládá trvalé snížení vodnosti uvedených
vodních toků do konce měsíce října.
Na základě obdržené informace a vývoje současné hydrologické situace, kdy přetrvávají ve vodních
tocích velmi nízké průtoky vody, 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 výjimkou odběrů
k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro potřebu osobní hygieny a jiné odběry
povolené ve veřejném zájmu.
S odvoláním na mimořádnou situaci ve vodních tocích a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které
vyžaduje bezodkladně vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad upustil od veřejného
projednání dle ust. § 109 odst. 2 a ust. § 115a odst. 2 vodního zákona.
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.)
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Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovuje obecní úřady, které
mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit nebo
zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek
snížení průtoku ve vodním toku.
Vodoprávní úřad žádá správce vodních toků o součinnost při kontrole odběrných míst.
Při nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno
ve správním řízení dle vodního zákona.
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. § 115a odst. 1 vodního
zákona nabývá opatření obecné povahy účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření
oznamuje.

Lenka Zajíčková
referentka odboru ŽP
oprávněná úřední osoba
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po celou dobu trvání zákazu na úřední desce úřadu a
současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

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

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

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

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

Rozdělovník:
Opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Obdrží:
Správce povodí (IDDS):
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Dotčené orgány (IDDS):
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les, IDDS: w9kdyqm
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ostatní na vědomí (na dodejky, IDDS)::
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
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Obce (IDDS):
Město Lázně Kynžvart, IDDS: 9qybc7s
sídlo: nám. Republiky č.p. 1, 354 91 Lázně Kynžvart
Město Teplá, IDDS: gpdb7mi
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá u Toužimě
Město Mariánské Lázně
sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1
Obec Mnichov, IDDS: wb7b5hc
sídlo: Mnichov č.p. 1, 353 01 Mariánské Lázně 1
Obec Ovesné Kladruby, IDDS: 55fa8qr
sídlo: Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Mariánské Lázně 1
Obec Prameny, IDDS: mkxaywp
sídlo: Prameny č.p. 32, 353 01 Mariánské Lázně 1

