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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 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 a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podnět správce povodí, který dne 27.07.2022 podal
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách opatření
obecné povahy. Tímto opatřením se ve veřejném zájmu

s účinností od 29. 07. 2022 do odvolání,
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody),

zakazuje ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
z celého povodí vodního toku:
- Hačka (IDVT 10100513) - ř.km od 0,000 - ř.km 10,385, na území obcí: Křimov, Chomutov, Spořice,
Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice.
- Hutná II (IDVT 10100644) - ř. km od 0,000 - ř. km 6,820; na území obcí: Křimov, Málkov.
- Hutní potok I (IDVT 10101867) ř. km od 0,000 - ř. km 6,502; na území obce Otvice
- Prunéřovský potok (IDVT 10100227) - ř.km od 8,120 - ř.km 16,820, na území obcí: Výsluní, Křimov, Místo
- Bílina včetně odběrů z VN Březenec (IDVT 10100034) – ř.km od 66,844 – ř.km. 72,148, na území obcí:
Blatno, Boleboř, Jirkov, Vrskmaň
- Chomutovka (IDVT 10100072) – ř.km od 18,427 – ř.km 50,831, na území obcí: Bílence, Nezabylice, Údlice,
Chomutov, Blatno, Křimov, Hora Svatého Šebestiána
- PPV (Přivaděč Ohře-Bílina) – ř.km 0,000 – ř.km 17,600, na území obcí: Málkov, Místo, Černovice, Spořice,
Chomutov, Jirkov
- PKP II (Přivaděč Ohře-Bílina) – ř.km 0,000 – ř.km pramen, na území obcí: Jirkov, Vysoká Pec
- PKP IV (Přivaděč Ohře-Bílina) – ř.km 0,000 – ř.km pramen, na území obcí: Vysoká Pec, Vrskmaň, Jirkov
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Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů
apod.
Výjimky ze zákazu:
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování pitnou vodou
obyvatel. Provozovatelé malých vodních elektráren (dále jen „MVE“) jsou povinni respektovat minimální
zůstatkový průtok (dále jen „MZP“).
V případě výše uvedených přivaděčů se jedná o omezení či zákaz odběrů vyjma zásobování průmyslu (Válcovny
trub CV), energetiky, Podkrušnohorského Zooparku, dopouštění Filipových rybníků, Panského rybníka, Velkého
otvického rybníka a pro dopouštění Kamencového jezera.
Vydané opatření obecné povahy se netýká odběrů povrchových vod za účelem využívání závlah ve prospěch
zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu.
Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod.
S ohledem na charakter Opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje.

Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.
Odůvodnění
Dne 25. 07. 2019 bylo na Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, doručeno správcem povodí oznámení
týkající se sucha v oblasti Chomutovska.
Došlo k významnému snížení průtoků v uvedených vodních tocích a v případě, že uvedený stav bude trvat
i nadále, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu, nebyla
věc projednána s dotčenými subjekty.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, dle zkušeností z let minulých do konce října
letošního roku. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas
odvolán.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu účinnosti zákazu na úřední desce (i elektronické)
příslušného obecního úřadu, a to i na úředních deskách ve všech místních částech každé obce a na úřední
desce (i elektronické) obce s rozšířenou působností Chomutov.
Všechny obce se tímto žádají o poskytnutí informace o vydaném opatření obecné povahy ve svých místních
částech i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas apod.).
Vodoprávní úřad s okamžitou platností ruší opatření obecné povahy vydané Magistrátem města Chomutova,
odborem životního prostředí dne 30. 06. 2022 pod č.j.: MMCH/89089/2022/Hal/OŽP a spis.zn.: SZ
MMCH/85164/2022/VH.
Vodoprávní úřad tímto oslovuje obecní úřady jako vodoprávní úřady dle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. a)
vodního zákona, které mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona, pokud uznají za vhodné, upravit, omezit,
popřípadě zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo
za následek snížení průtoků ve vodních tocích.

Poučení
Proti opatření obecně povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení
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„otisk úředního razítka“

Ing. Veronika Halušková
Zaměstnanec pro vodní hospodářství
Doručí se
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.
Obdrží
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Josef Frolík, Jana Opletala č.p. 670/12, 434 01 Most 1
Mgr. Ing. Oldřich Moravec, IDDS: k8br5qd
Jaroslav Řehák, Husova č.p. 434, 431 11 Jirkov 1
HULVÁT + HOLOMEK spol. s r.o., IDDS: vjwa4ui
Město Jirkov, IDDS: 9zcbsra
Město Výsluní, IDDS: kbvbwy8
Obec Bílence, IDDS: 3rmbups
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs
Obec Boleboř, IDDS: y88aqxy
Obec Černovice, IDDS: gd5buua
Obec Droužkovice, IDDS: 7jgaqzq
Obec Hora Svatého Šebestiána, IDDS: ua6aq3t
Obec Křimov, IDDS: 9z8bpy2
Obec Málkov, IDDS: zr6axdw
Obec Místo, IDDS: pxeb3f9
Obec Nezabylice, IDDS: nnzaq4c
Obec Otvice, IDDS: mb7buqg
Obec Spořice, IDDS: c7maqz5
Obec Údlice, IDDS: ufub6fk
Obec Vrskmaň, IDDS: qcfa337
Obec Všehrdy, IDDS: ydva9ic
Obec Vysoká Pec, IDDS: 4stbpnp
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje a investic, IDDS: 497beyz
Z-Group Steel Holding, a.s., Divize - Válcovny trub Chomutov, IDDS: weyg7f5
ostatní (obyčejně)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední
desce obcí.

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
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Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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