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VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY
Z^KAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOn

Výroková část:
Městský úřad Vamsdorf, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní uřad podle §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 ziikona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen,,vodní zákon"), ajako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zr{kona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve
mění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) a v souladu s §
l15a vodního zákona

zakazuie

odběr povrchor"ých vod z celÝch povodí vodnich loků ve snrávním území oRp varnsdorf.
wima odběrů pro vodárenské úěely. iedná se zeiména o následuiící toky:

Mandava, Lužnička, Chřibská Kamenice

a to pro účely: mytí aut, zalévání hřišt', trávníků, napouštěni nádrží.

odůvodnění:
Vodoprávní úřad Vamsdorf vydal záů<az na zikladě oznámení Povodí Ohře, státní podnik, který
prověřil situaci na vodních tocích a zjistil, že současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a
v případě, že uvedený stav bude trvat 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.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vlýwoj i hydrologické situace a předpovědi počasí
pro příští dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohroženi z prodlení, které vyžaduje
bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § l 09
odst. 2 a § 1l5a odst. 2 vodniho zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného
projednání.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržováni
minimálních zůstatkových prutoků, stanovených přislušnými rozhodnutími opravňujícími
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k nakládání s vodami. Na základě zkušenosti z minulých let předpokládáme trvání snížené
vodnosti uvedených vodnich toků do konce řijna. Pokud vodní podmínky umožní odvolzíní
případných omezeni či zákaz:ů dřive, podá k tomu Povodí Ohře, státní podnik podnět dříve.
Jelikož tato mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu,
nebyla věc projednána s dotčen:foni subjekty.

poučeni účastníků:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního
řádu. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmubez náfuady.
K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat
kdokoliv, jehož práva, povinrrosti nebo zájmy mohou b}t opatřenim obecné povahy přimo
dotčeny.
Dle § 115a odst. 1 vodniho zákona opatřeni obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem
lyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatřeni obecné povahy oznamuje.
V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, blde zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

Ing. Přemysl Brzák

Tento dokument musí být lyvěšen na úřední desce po dobu trvání zákazu v místě obvyklém
úřední deska MěÚ Varnsdorf a na úředních deskách příslušných obecních úřadů.
Oznámení se zveřejni též způsobem umožňujícím dálkorý přistup po dotlu trvání zákazu.

Datum vyvěšení: 10, 07, 2018
Datum sej mutí:

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby

M&t kýúř.d
Varnrdoď
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Obdrží - k qvěšení na úřední desce:

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Vamsdorl l
Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh
Obec Homí Podluží, IDDS: wggbzxy
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

Na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm sídlo: Bezručova č.p.4219,430 03 Chomutov 3

vlastní
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