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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vodovodech a kanalizacích“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících správního 
řádu a podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

 
s okamžitou platností 

 

ZAKAZUJE NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽACLÉŘ 

ODBĚR PITNÉ VODY  

Z VEŘEJNÉHO VODOVODNÍHO ŘADU  
 

pro jiné než pitné účely a potřeby osobní hygieny jednotlivých občanů,  
a to bez náhrady a do odvolání. 

 
Je zakázáno: 
Zalévání zahrad, mytí aut, napouštění bazénů, jakožto i další činnosti související s odběrem 
pitné vody z uvedeného vodovodu pro jiné než pitné a hygienické účely. 

 
Lokalizace:  
Území města Žacléř. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí na základě žádosti provozovatele vodovodu pro 
veřejnou potřebu, Technických služeb Žacléř, spol. s r. o., IČ 25991558, Nádražní 237, 542 02 
Žacléř, se souhlasem vlastníka vodovodu, města Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř a 
vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhotrvající sucho), zakazuje 
s okamžitou platností odběr pitné vody z veřejného vodovodního řadu pro jiné než pitné účely a 
potřeby osobní hygieny jednotlivých občanů. Zákaz platí okamžitě a do odvolání.  
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Důvodem zákazu je významně snížená vydatnost vodních zdrojů – prameniště Rýchory, Bobr, 
Štola a Sněžný potok, z nichž je vodovodní řad zásobován. Vodoprávní úřad aplikoval ustanovení 
§ 15 odst. 4 až 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého může, vyžaduje-li to veřejný 
zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit 
nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad 
došel k závěru, že aktuální situace plně odůvodňuje ve výroku navržené opatření, neboť jeho 
smyslem je zachování dostatku vody pro běžné a nezbytné (zdravotní a hygienické) potřeby 
obyvatel napojených na vodovod. Napouštění bazénů a zalévání zahrad způsobuje nepřiměřený 
nárůst okamžité i celkové spotřeby vody. Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, tím je 
zásobování napojených obyvatel pitnou vodou v obvyklém a k běžnému životu potřebném 
množství.  

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští 
dny a s ohledem na mimořádnost situace a nebezpečí z prodlení, které vyžaduje bezodkladné 
vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, upustil od projednání s dotčenými subjekty a od 
veřejného projednání. Podáním žádosti provozovatelem vodovodu a souhlasným stanoviskem 
dotčené obce, tj. města Žacléř, které je zároveň vlastníkem vodovodu, se opatření pokládá za 
projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. Obyvatelé města budou o 
vydání tohoto opatření informováni vhodným způsobem. 
 

Poučení: 

Podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích nabývá opatření obecné 
povahy účinnosti zveřejněním veřejné vyhlášky na úřední desce, kterou se opatření obecné 
povahy oznamuje. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné 
povahy podat opravný prostředek.  

 
 

 (otisk úředního razítka) 

 
Ing. Vendula Kasperová v. r. 
vedoucí Odboru životního prostředí 
 

 
Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 
§ 172 odst. 1 správního řádu a musí být vyvěšeno po celou dobu jeho platnosti na úřední 
desce Města Žacléř a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
Vyvěšeno dne:         Sejmuto dne: 
 

 

 

Rozdělovník 

Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř 
Technické služby Žacléř, spol. s r. o., Nádražní 237, 542 02 Žacléř  
Na vědomí  
Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové 
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 
1245, 500 03 Hradec Králové 
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