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O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 
správního řádu,

I .                        z a k a z u j e

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního 
zákona, ve veřejném zájmu nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní 
a vrtů na území ORP Lanškroun.

Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti 
a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat, 
zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad 
v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních 
vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody 
používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových 
záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.

Zákaz a omezení nakládání s podzemními vodami je vydán s okamžitou platností po jeho 
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních 
úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou. 
Odvolání zákazu a omezení nakládání s podzemními vodami bude vydáno novým opatřením 
obecné povahy.
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I I .                        z a k a z u j e

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního 
zákona, ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech 
vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP 
Lanškroun.

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností 
přímo závislí na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami.
Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému 
užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat), využití povrchových vod mimo výrobní 
proces omezit na nutné minimum, s maximální možností dalšího využití.

Zákaz a omezení nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností
po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách 
obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu 
neurčitou. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením 
obecné povahy.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství) 
povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě pohybuje při hranici
minimálního zůstatkového průtoku, a z důvodu stavu (množství) podzemních vod, který se 
dle veřejně přístupných údajů ČHMU, již dlouhodobě pohybuje v hodnotách – hladina 
podzemních vod (v průměru) silně podnormální, dále na základě výzvy Krajského úřadu 
Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství a doporučení Povodí Moravy, 
s.p., projednal tento stav vod se správci vodních toků, se zástupci ČHMU a s osobou 
s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a na základě těchto skutečností, s okamžitou 
platností a na dobu neurčitou, zakázal / omezil na území ORP Lanškroun nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami, jejich odběr.  

Na základě stávající hydrologické situace vodoprávní úřad zakázal veškeré odběry 
podzemních vod, jejichž využití není součástí základních a některých vedlejších lidských 
potřeb (uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy). Zejména se jedná o zákaz odběru 
podzemních vod za účelem závlahy trávníků, okrasných dřevin, květinových záhonů, 
na/dopouštění bazénů, oplachy různých ploch, mytí dopravních prostředků apod. U vedlejších 
lidských potřeb vodoprávní úřad odběratele vyzval k maximálnímu hospodárnému užívání 
podzemních vod (uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy). Vodoprávní úřad 
v dané věci odběratele podzemních vod upozorňuje, že na území ORP Lanškroun došlo
k výraznému zaklesnutí hladiny podzemních vod, které v mnohých případech již vedlo 
k nemožnosti odebírání podzemních vod, přičemž lze očekávat, že situace s podzemními 
vodami se v následujícím období bude nadále zhoršovat.
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Na základě stávající hydrologické situace vodoprávní úřad zakázal veškeré odběry 
povrchových vod, jejichž využití není základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, 
za předpokladu, že odběrem povrchových vod v tomto upraveném režimu nedojde k porušení 
podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými 
vodami. Zejména se jedná o vodárenské podniky, zemědělská družstva apod. Vodoprávní 
úřad odběratele vyzval k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod, s omezením 
využití povrchových vod mimo výrobní proces na minimum. Jedná se zejména o oplachy 
zemědělských strojů, oplachy znečištěných ploch apod. Je velmi žádoucí tyto vody zachytávat
a dále použít např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím 
odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka upravující nakládání 
s povrchovými vodami při dosažení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku nebo nižší. 

Vzhledem k vážnosti hydrologické situace – dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní 
úřad, podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 
správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního 
úřadu při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, 
aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního 
řádu a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením 
na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí 
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

R o z d ě l  o v n í  k

Doručí se:

Vyvěsí na úřední desku:

- Městský úřad Lanškroun, Lanškroun
- Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice
- Obecní úřad Anenská Studánka, Anenská Studánka
- Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle
- Obecní úřad Čenkovice, Čenkovice
- Obecní úřad Damníkov, Damníkov
- Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná
- Obecní úřad Horní Heřmanice, Horní Heřmanice
- Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec
- Obecní úřad Krasíkov, Krasíkov
- Obecní úřad Lubník, Lubník
- Obecní úřad Luková, Luková
- Obecní úřad Ostrov, Ostrov
- Obecní úřad Petrovice, Petrovice
- Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice
- Obecní úřad Sázava, Sázava
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- Obecní úřad Strážná, Strážná
- Obecní úřad Tatenice, Tatenice
- Obecní úřad Trpík, Trpík
- Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
- Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek
- Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná

Na vědomí:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk, 

Šumperk
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Hradec Králové
- Povodní Labe Hradec Králové, Provoz Vysoké Mýto, Vysoké Mýto
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Povodní Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Šumperk

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem 
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun, Obecní úřad Albrechtice, Obecní 
úřad Anenská Studánka, Obecní úřad Cotkytle, Obecní úřad Čenkovice, Obecní úřad 
Damníkov, Obecní úřad Horní Čermná, Obecní úřad Horní Heřmanice, Obecní úřad 
Horní Třešňovec, Obecní úřad Krasíkov, Obecní úřad Lubník, Obecní úřad Luková, 
Obecní úřad Ostrov, Obecní úřad Petrovice, Obecní úřad Rudoltice, Obecní úřad 
Sázava, Obecní úřad Strážná, Obecní úřad Tatenice, Obecní úřad Trpík, Obecní úřad 
Výprachtice, Obecní úřad Žichlínek a Úřad městyse Dolní Čermná. Zároveň uvedené 
úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko 
a podpis orgánu).

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s podzemními 
a povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní 
tisk, informační vývěsky…).

   Richard Kohout
referent odboru životního prostředí




